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காதிக'ட ராமரா*ய கன, ப-கேவ

கதி எ0 #த தத கைணதைழகேவ
சாதி ெபாகி தமிழகதி தம ஓகேவ

சம3வதி %ததரைத அைம3 வாழேவ
மாத ெத வெமற ைல அளிய

மனனான ககி பாத மலைர" ேபா0ேவ.

-------------

-ெகாதமகல %"#

மாத ஒ ெத வ - த பாக

அதியாயக 1-33 ககி (ரா.
ரா. கிணதி)
கிணதி)
கைர

அவதார #ஷக பல ேதாறிய ெபைம உைடய3 ந நா9. :க

தி"பகளி, அரசிய, சக, இலகிய, சமய, இைவ சீைலவதகான
நிமிதக ேதா0 ெபா=3, கட, தைம மிக மகாக எதிபாராத

விதமா

வகிறன. ைறபா9கைள தீ3வி>9 அதிசய மான. வழியி

மைறகிறன. #தபிரா, சகர, ைசதய ராமகிண பரமஹஸ ேபாற

ெபதைகேயாாி மரபி வ3 அ'ைமயி ந க' ேப தி$ெசயகைள
நிகAதிய வ காதிமஹாமா. மற அவதார #ஷகளிட ெதபடாத தனி$
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சிற"# இவ உ'9. மகேளா9 ஒவராக இவ இைழ3 பழகியவ; ஏைழயி
உளைத உணதவ; கடேபா ற எதி"#கC அைசயாத மைல ேபாற
உ0தியின; தீவிர உ'ைமகைள$ ேசாதைன ெச

வதி ச0 தளராதவ. உட

வதினாD உள ெதளிைவ விடாதவ. ரணாக நி0 ேபாாி>ட ட

நபிைகைய விலக த மEயிைர: இழக 3ணி தவ. 'நா யா
Fயேலா, நமைன அGேசா, நரகதி இட"பேடா; நடைல இேலா,
ஏமா"ேபா, பிணியறிேயா, பணிேவா அேலா; இபேம எநாC
3பமிைல' எற அ"பர 3 வாைக ெம "பிதவ.
அ#தக நிரபிய இவைடய வாAைக வரலாைற எ=த றிD ததி உ
ள ஓ இலகிய கதா தமிA நா>9 கிைடத3 அத ெப பாகியெமேற

Hறலா. இ0 தமிA ெமாழிைய உயத Iடதி ைவத ெபைம - 'ககி'ையேய

சா. தமிழ இதயதி எ ெற0 இட ெகா'ட அவ ஆகிய இத திKய
சாிைத எ  3ைண அழ வா ததா

இகேவ'9! இைத" #தக வFவி

ெவளியி9 எம ஏப9 மகிA$சி ஒ #ற இக>9. தா சிF ெச த

இKவாிய ெச வைத அைனவ பF3 இ#0வைத" பாராம அவ பரமபத
அைடத3தா எகCைடய ெபைற. இ தாD நிதிய உலகி-3

இத$ சி0 யசியிமீ3 த ேநாைக$ ெசDதி அவ எகC நிைறவான

ஆசி தவாெரப3 தி'ண. தமிழபக இைல வரேவ# பத ல

அவைடய திறி"ைப" ெபறவராேவா.
பதி"பாள.
---------

அமர ககி

எளிய 9பதிேல பிற3 %யயசியா E வத ேமைதகளி,
"ககி"L. ரா. கிண தி அவகC ஒவ.

பளியி பF3 ெகா'Fதேபாேத ேதசீய இயகதி ஈ9ப>9வி>டா.

சிைற" ேபானா. வி9தைலயாகி வதபிற, ""நவசதி"யி தி. வி. க., ,
கீேழ சில ஆ'9க ெதா' டாறினா. பி#, ராஜாஜி அவகCைடய அ#
அபிமான 3 பாதிரராகி தி$ெசேகா9 ெச0, கத"பணியிD ம3
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வில ெதா'FD ஈ9ப>Fதா. அ"#ற, L. எO. எO, வாOEைடய

அைழ"# கிணக, ெசைன$ ெச0, "ஆனத விகட "ஆசிாிய"

ெபா0"ேப0, பல ஆ'9க அைத$ சிற"பாக நடதினா. இதியாவிேலேய
பிரபலமான வார" பதிாிைகயாக அைத ஆகினா. இைணயற த எ=3

திறைமயாேல எேலா ைர: பிரமிக ைவதா. தமிA இலகிய வரலாறிேல,

"ஆனத விகட :க" எ0 ெசாDபFயாக ஒ காலைதேய சி Fதா.
பி# "ககி"ைய ெதாடகினா. L சதாசிவதி அPவமான நிவாக

திறைமயாD ஒ3ைழ"பி ல, ஒ சில ஆ'9கC அைத 'விகடE
இைணயாக ஆகினா, "விகட "ல, "ககி"ல தமிA நா>F ெமாழி"
ப0 ேதச"ப0 ஏபட அவ ெச த ெதா'ைட எ0 மறகேவ Fயா3.
இபதா வயதி பிFத ேபனாைவ, ஐப3 றா வய3 வைர-அதாவ3,
மைற: வைர கீேழ ைவகேவ இைல.

"சாவத எ சதி =வைத: உபேயாகி3விட வி# கிேற.

வாAைகைய ஒ சி0 ெம=வதியாக நா கத விைல. அைத ஓ அ#த

ேஜாதியாக மதிகிேற. அைத எதிகால சததியா ெகா9"பத,

எKவள, பிரகாசமாக எாியைவக F:ேமா அKவள, பிரகாசமாக அைத எாிய

ைவக வி#கிேற" எறா காலGெசற ெபனா> ஷா. அைத அ"பFேய

வாAைகயி கைட"பிFதவ "ககி".

தமிA கவிைத பாரதி எ"பF #3யி அளிதாேரா அ" பFேய வசன
இலகிய3 நவஜீவ அளிதவ "' ககி '.

தமிழி எைத ேவ'9மானாD எ=த F:, - அைத: ெராப ெராப எளிய
தமிழிேல எ=த F:, ழைதக Hட அைத" #ாி3 ெகாள F: எபைத

நி&பிதவ "ககி". - அரசிய, ெபாளாதார, இலகிய, சகீத விமாிசன -

எலாவறிD அவ தனிகர0 விளகினா. கவிைதகC இயறி:ளா.

அவ ெதாடாத3 எ3,ேம இைல ; அவ ெதா>9" ெபானாகாத3 எ3,ேம

இைல.
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சாகா வர ெபற அPவமான சாிதிர நRனகைள அவ தமி= அளி3ளா.

"சிவகாமியி சபத ", "ெபானியி ெசவ ", "பாதிப கன, "த-ய

க, இE ஆயிரமாயிர ஆ'9க கழிதபிறHட தமிA மகCைடய
இதயகைள இபதி ஆAதிெகா'F எப3 நி$சய.

ெமாழி" #3யி அளித3 ேபாலேவ மகளி வாAைகயி D அவ

ெநகிய ெதாட# ெகா'Fதா. நல காாிய எ3வாயிதாD அதி

னி0 உைழதா. அவ கல3 ெகாளாத கிய விழா எ3,ேம இைல.

பாரதி எ>டய#ர தி ஒ"#யவற நிைன,$ சின க>Fனா. ேதசதி

தைதயா கிய காதி மகாமா, OSபி க>ட அபா9ப>டா. S3 Fயி

வ. உ. சி., கTாி ஏப93வத" ெபயசி எ93 ெகா'டா. 3ெப
எ=தாளராகிய வ. ரா., , ேவ0 பல கைலஞகC அறிஞகC நிதி
திர>F ெகா93 உதவி ெச தா. அன தான சிவ சகதி தைலவராக

இ3. சிறத பணியாறியிகிறா.

ெசாலாD ெசயலாD எ=தாD கைடசி $% இ வைர தமிA நா>9
உைழத ெபாியா அவ.

L ரா. கிண தி மைற3 வி>டேபாதிD, "ககி "தமிA இலகிய வானிேல
எ0 அழியா" #க=ட, அமரதாைரயாக விளவா.

--------------
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ெபாளடக

1. அைன: பிதா,

18. சக ெதா'9

3 சதிய காத3

20. ஏ%வி ேபாதைன

2. கவி: கயாண
4 அஹிைச உதய

19. வழகி F,

21. காதிைய நி03க

5 பய 3 ம3

22. வாாிைம" ேபா

7 ல'ட வாAைக

24. பா %தர

9 பாாிOட ஆனா

26. தா

11. ேகா>F த வழ

28. கட- அபாய

6 கட பிரயாண

8. நாOதிகதி ெவ0"#
10. கவைல கட

23. ேந>டா இதிய காகிரO
25. 0 ப, தைலவாி
நா>F

27. பிரசார யாதிைர

12. வாAவி த அதி$சி

29. கைரயி ஆப3

14 தைல"பாைக தகரா0

31. எளிய வாAைக

16 ேமD ேசாதைனக

33. கOSாிபா: க'டஹார

13. அதிட " பிரயாண
15 வழியி ேநத விப3

17. பிாி>ேடாாியாவி

------------------

30. வழ ேவ'டா
32. ேபாய :த

மாத ஒ ெத வ
1. அ"ைன$ பிதா

தபி ! பளிHடதி நீ சாிதிர பாடக பFகிறாயலவா? சாிதிர
பாடகளி, பல ேததிகைள ெந>9$ ெச :பF உபாதியாயக

ெசாகிறாக. சாிதிர பாட #தகதி கைடசியி ஐ3 பக நிைறய ேததி
அVபத ேசதிகிற3. வார ேஹOFO கால த ஒKெவா

ைவOரா: இதியா, வத ேததி: ேபான ேததி: இர'9 பகக நிைறய
இகிறன. அKவள, ேததிகைள: நீ ஒ0 விடாம மன"பாட ெச ய

ேவ'Fயிகிற தலவா?
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உ'ைமயி, அத ேததிகைள ெயலா நீ ெந>9$ ெச ய ேவ'Fய அவசியேம
இைல. #தகதிேல தா அ$%" ேபா>Fகிறாகேள! ேவ'9ேபா3 எ93"
பா3 ெகாளலாேம?

இதிய சாிதிர பாடதி %மா பதிைன3 ேததிக உன ஞாபக இதா
ேபா3. ேததி எறா, மாத தின Hட அல. %மாராக வஷ

ெதாிதிதா ேபா3. எத றா'9 எப3 ெதாிதாD ேபா3.
மகா #த எத காலதவ எப3 உன ெதாிதிக ேவ'9. அ"#ற

அேசாக கால சதிர"த விரமாதிய கால ெதாிதிக ேவ'9.

திவCவ, மேகதிர பலவ, ஹஷவதன, இராஜ ராஜ ேசாழ, சகர,
இராமாEஜ, அப, சிவாஜி இவக வாAத கால உன ெதாிய ேவ'9.
ேமHறிய ேததிகC" பி பா9 உன கியமாக ெதாி திக ேவ'Fய
ேததி எ3 ெதாி:மா? - ெசாDகிேற, ேக! ேக>9, மனதி மறக FயாதபF

பதி3 ைவ3ெகா!

1869 அேடாப 25 உ நிைனவி எெறைற இக ேவ'9.

அத ேததியிேல தா மாத ெத வமான மகாமா காதி அவதாிதா.
தபி! நா ெசாவைத தவறாக எ'ணி ெகாளாேத ! பிறேபாேத காதிஜி
மகாமாவாக" பிற3 விடவிைல. உைன: எைன: நா>FDள

எலாைர: ேபா அவ பிறதேபா3 சாதாரண ழைதயாகதா பிறதா
அ"பF" பிறத ழைத மாநில3 ஒ தைலவராக, மனித ல3 ஒ

வழிகா>Fயாக, பி காலதி ஆக"ேபாகிற3 எ0 அ"ேபா3 யா எ'ண
விைல; ழைதயி ெபேறாகC அKவித நிைனகவிைல.

இதியா ேதசதி படைத" பா! ஜரா என"ப9 Hஜர3 ேமேல

கதியவா எ0 இகிறதலவா? இத" பிரேதசதிேலதா ெனா சமய
“L கிண பகவா" வட ம3ைர நகைர வி>9 வ3 3வாரைக எE #திய

தைலநகைர அைம3 ெகா'டா. எதகாக ெதாி:மா? L கிண

ம3ைரயி மனராயிதேபா3 ஒயாம ெபாலாத பைகவகCட :த
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ெச ய ேவ'F யித3. L கிண பகவாE :த ேபா3 ேபா3 எ0

ஆகிவி>ட3. ":த ேவ'டா ; ம3ைர ரா*ய ேவ'டா!" எ0

ெசா-வி>9 L கிண பகவா தைடய உறா, உறவின, ந'பக,
பிரைஜக, ேசனாRரக எலாைர: அைழ3 ெகா'9 கதியவா வ3
வி>டா.

இ"பF$ ெச வதி லமாகவாவ3 அத" பைகவகளி மன திDள 3ேவஷ
ேபாகாதா, பைகைம மைறயாதா, அவக நலவகளாகி விட மா>டாகளா எ0
நிைனேத பகவா அKவித ெச தா.

கதியவா கடகைரயி L கிண பகவா 3வாரைக நகைர க>F

ெகா'டா. இதனாேல தா 3வாரகா#ாி ஆலயதிDள க'ண ெபமாE

'ரண ேசா> நாத' எற திநாம வழகி வகிற3. (ரண : :த ; ேசா>: வி>ட ;

நாத : ெபமா)

பலாயிர ஆ'9கC" பிற அேத கதியவா பிரேதசதிேல தா, ":த
ேவ'டா ! பைகைம ேவ' டா!" எ0 உபேதசித காதி மகாE பிறதா.

அவ பிறத ஊ" ேபாபத எ0 ெபய. "%தாமா#ாி" எற பைழய ெபய
அத" ப>டண3 உ'9. "%தாமா' எப3 ேசல இெனா ெபய
எப3 உன நிைனவிகிற தலவா?
மகாமாவி ெபேறாக 'பனியா ” எ0 ெசால" ப9 ைவசிய சாதியா.

(காதிஜி தா சாதி ல" பிற" ெபE மாையகைள ெயலா கடத மகாமா
ஆயிேற ! ஆைகயினா தா, காதிஜியி ெபேறா "ைவசிய சாதி ' எ0
ெசாேன.) ைவசிய சாதி எறாD காதிஜியி ேனாக வதக

ெதாழி- ஈ9ப>டவக அல. கதியவாாி அேனக %ேதச சமOதானக

உ'9. காதிஜியி பா>டனா அவ னா 0 தைலைற யின

கதியவாாி உள சமOதான மனகC த மதிாிகளாயி3 வதாக.
காதிஜியி பா>டனாரான L உத சதிர காதி எபவ ஒ தீர #ஷ.

ேபாபத சமOதானதி அவ திவா ேவைல பா3 வதேபா3 அவைர
கவிA3விட$ சில சதி ெச தாக. இைத அறித L உதம சதிர

பகதிDள ஜுனாகா சமOதானதி அைடகல #தா. ஜூனாகாதி
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அதிபதியான O- நவா"பி தபாைர L உத சதிர அைடத3,

நவா"# இட3 ைகயினா சலா ெச தாரா. இத மாியாைத ைறவான

ெசயD காரண ேக>டேபா3, "எEைடய வல3 ைக ஏெகனேவ

ேபாபதாி ஊழிய3 அ"பணமாகி யிகிறேத!" எ0 பதி ெசானாரா.
இத" பதிைல ேக>ட ஜூனாகா நவா", "இவ எKவள, உதமமான மனித !
எ"ேப"ப>ட சதிய சத!" எ0 எ'ணி மகிAதாரா.

உதம சதிர ஆ0 #தவக, இவகளி ஐதாவ3 #தவ கர சதிர

காதி. ெபயைர$ %கி [காபா காதி' எ0 அைழ"ப3'9. ேபா பத, வக
ேந, இராஜேகா>ைட ஆகிய சமOதானகளி L காபா காதி திவா ேவைல
பாதா. கதியவாாி சமOதானக 0 கணகி உ'9. அவைற

ஆ'ட மனகCேள:, மனவகளி உறவின - இனதா
உேள: அFகF தகரா0க ஏப9. இத தகரா0கைள தீ3

ைவ"பதகாக ”இராஜOதா ேகா> " எ0 ஒ நீதி மற அத காலதி

இத3. அத நீதி மறதி L காபா காதி ஒ நீதிபதியாக" பதவி வகிதா.
L காபா காதி உ'ைமயாள ; ைதாிய தயாள உைடயவ ; பணைத"

ெபாிதாக கதாதவ. ந9நிைலைம பிறழாத நியாயவா எற #கA அவ

ஏப>Fத3. அவ பளிHடதி பFத3 ஐதாவ3 வ"# வைரயி தா.

ஆனா இயைக அறிவினாD உலக அVபவதினாD மிக$ சிகலான
பிர$ைனகைள தீ3 ைவ சதி ெபறிதா. 0கணகான

மனிதகைள ைவ3 நட3 நிவாக திறைம: அவ இத3.

இதியாவிDள %ேதச சமOதானகைள ேமபாைவ ெச ய" பிாி>F சகா
ெசற வஷ வைரயி ' ெபா-Fக ஏெஜ'9' எE உதிேயாகOதகைள

அமதி ெகா'9 வதாக. ஒ சமய ஒ ’ெபா-Fக ஏெஜ'9' இராஜ

ேகா>ைட மனைர"பறி$ சிறி3 அவமாியாைதயாக" ேபசினாரா. உடேன L

காபா காதி 0கி>9 ஆ>ேசபிதாரா. ெபா-Fக ஏெஜ'> 3ைர

அ"ெபா=ெதலா சவ வலைம பைடதித பிாி>F சகாாி பிரதிநிதி

யலவா? 3ைர ேகாப வ3 வி>டதா. L காபா காதி தமிட மனி"#
ேக>க ேவ'9 எ0 ெசானாரா. L காபா காதி, “Fயா3" எறாரா.

அவைர 3ைர காவ- ைவதாரா. அ"பF: L காபா காதி மனி"# ேக>க
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இணகவிைலயா. சில மணி ேநர3" பிற ெபா-Fக ஏெஜ'> அவைர

வி9தைல ெச 3 வி>டாரா.

தைதயிட இத ேம Hறிய உதம ணக எலா #தவாிட ஒ0
ஆயிர மடகாக" ெபகி" பிரகாசிதைத நா அறிதிகிேறா.

L காபா காதி 0 தடைவ க-யாண ெச 3 ெகா'9 0 மைனவிகC
காலமாகி வி>டாக. எனேவ, நாலாவ3 ைறயாக Lமதி #- பா

எE

கனிைகைய அவ மண3 ெகா'டா. இKவித நாப3 வய3 ேம த

தைத நாலாவ3 ைற க-யாண ெச 3 ெகா'ட3 மகாமா, அKவளவாக"
பிFக விைல எபைத அவ எ=திய %ய சாிைதயி-3 அறிகிேறா.

ஆனாD L காபா காதி நாலாவ3 தடைவ: க-யாண ெச 3 ெகா'ட3
பறி நீ: நாE மகிA$சி யைடய ேவ'9. இதியா ேதச இத உலக

=வ3ேம அைத றி3$ சேதாஷ"பட ேவ'9. ஏெனனி, L காபா

காதியி நாலாவ3 க-யாணதி பயனாகேவ மகாமா காதி இத உலகி

அவதாிதா. Lமதி #- பாயி நாலாவ3 கைட>F ழைத L ேமாக
தாO கர சர காதி.

தம3 அைனயி சிறத ணகைள"பறி மகாமாேவ தைடய %ய சாிததி
ெசா- யிகிறா.

ஆமா, தபி! மகாமா காதி தைடய சாிதிரைத தாேம எ=தியிகிறா.

ஆனா அத$ %ய சாித எ0 ெபய ெகா9காம 'சதிய ேசாதைன' எ0
ெபய ெகா9திகிறா. இத அாிய #தக ஆகிலதிD இதியாவிDள

கியமான பாைஷக எலாவறிD ெவளியாகி யிகிற3. தமிழிD

வதிகிற3. நீ ச0" ெபாியவ ஆன3 அத" #தகைத" பFகலா.
ெபாிய மகாகCைடய வாAைகைய"பறி நாளைடவி கபைன கைதக பல

உ'டாகி$ ேச3 வி9வ 3 வழக. மகாமா தைடய சாிைதைய தாேம எ=தி

யிகிறபFயா அவைர" பறி கபைன கைதக ஏபட இடமிலாம

ேபா வி>ட3. ஆனா, என 3ரதிட! 1920- வஷேதா9 மகாமா தம3
%ய சாிதைத நி0தி வி>Fகிறா. அத" பிற எதைன எதைன அ#த$
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அைன: பிதா, சபவக நிகAதிகிறன ! இE சில கால அவ
வாAதி3 இதியா %ததிர அைடத 1947 ஆகO9 15௳ வைரயி தம3

சாிதைத எ=தி" Pதி ெச திக Hடாதா? அ3 FயாதபF ஒ ெகா9
பாதக அவைர ெகாைல ெச 3 வி>டாேன?
கைதைய வி>ட இட3 ம0பF: ேபாகலா. காதி மகா தம3 தாயாைர"

பறி$ ெசா- யி"பைத அ"பFேய ெபய3 எ=3கிேற :-

"அவ ெபாி3 சமய"ப0 ெகா'டவ. தினசாி ெத வ" பிராதைன ெச யாம
அவ உண, ெகாள மா> டா. தினேதா0 விZ ேகாயிD$ ெச0

வவா. என நிைன, ெதாித பின அவ ஒ வஷமாவ3 சா3மாOய

விரத அEFக தவறியதிைல. மிக க9ைமயான ேநா#கைள அவ

ேமெகா'9 நிைறேவறி வதா. உட ேநா

காரணமாக, அவ விரதைத

ைகவி9வதிைல. ஒ ைற சாதிராயண விரததி ேபா3 க9ைமயான ேநா

வ3, அவ விரதைத விடாம நடதிய3 என நிைனவிகிற3. இர'9

0 ேவைள ேசதாேபா உபவாச மித அவ$ சவ சாதாரண.
சா3மாOயதி அவ தின ஒ ைற தா உண, ெகாவா. இ3

ேபாதாெத0 ஒ சா3மாOயதி, ஒ நா வி>9 ஒ நா Pரண உபவாச

மி3 வதா. மெறா சா3 மாOயதி ேபா3 தின [ாிய தாிசன

ெச யாம சா"பி9வதிைல ெய0 அவ விரத எ93ெகா'டா. நாE

மற ழைதகC ெதவி நி0 ெகா'9 [ாிய எ"ேபா3 ேமக

H>டகளினி0 ெவளி வர" ேபாகிறெத 0 கா3 ெகா'F"ேபா. மைழ
காலதி சில தினகளி கதிரவ தாிசன அளிக கைண ெச வதிைல
ெயப3 எேலா ெதாி:. அதைகய நா>களி [ாிய அைமயாக

ெவளிவேபா3 ஓ>டமாக உேள ஓF அைனயிட ெதாிவி"ேபா. ஆனா

அவ ஓF வ3 பா"பத [ாிய மைற3 வி9வா. ’அதனா ெலன

ேமாச? இ0 நா சா"பி9வ 3 பகவாE வி"பமிைல !' எ0

Hறிெகா'9 மலத க3ட மீ'9 R>9 ேவைலைய கவனிக
ெதாடவா."
----------------
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2. கவி$ கயாண
தபி ! பளிHட3" பாீ>ைசகளி சில சமய அதிக 'மா' வாகவிைலேய
எ0 நீ வத"ப9கிறாயலவா? ஆனா, அ"பF வத"ப9வ3

அவசியமிைல. பளிHடகளி எ"ேபா3 அதிக மா வாகி" பாீ>ைசயி
ேத0கிறவக வாAைகயி ெபாிய காாியகைள$ சாதி" ப3 கிைடயா3. மா

வாகாதவகC, 'மத' எ0 ெபய வாகியவகC பிகாலதி அ
ெப காாிய கைள$ சாதிதிகிறாக. இத உதாரண #ஷராக

மகாமாேவ விளகிறா.

ேபாபதாி காதிஜி ஏ= பிராய வைரயி இதா. அத ஊாி-த ஆரப"

பளிHட3" ேபானா, ஆனா அதிகமாக ஒ0 பF3 விடவிைல.

"அத கால தி எ அறி, மிக மதமாயித3" எ0 காதிஜி த %ய

சாிததி எ=தியிகிறா.

காதிஜி ஏ= பிராய ஆனேபா3, அவைடய தைத L காபா காதி

'இராஜOதா ேகா>'F நீதிபதியாகி இராஜேகா>ைட F" ேபானா.

இராஜேகா>ைடயி-த ெபாிய பளிHடதிD ேமாகதாO காதி -

ெக>Fகார ' எ0 ெபய வாக விைல. பF"பி அவ சிேய ஏபட-

விைல. பாட #தககைள ேவ'டா ெவ0"பாக" பF3 ெதாைல"பா ; ேவ0

எத" #தக விபி" பFக மா>டா.

இள வயதி பளிHடதி க0ெகா'டைத கா>FD நாடக பாததி
ல அதிக க0ெகா'டா. ேமாக தாO ழைதயாயிதேபா3 பாத

நாடக களி "சிரவண பி பதி நாடக " எப3 ஒ0. க' இழத

திேயாகளான த ெபேறாகைள$ சிரவண எபவ காவFயி ைவ3
Sகிெகா'9 ெசற கா>சி கர சதிர ேமாகதா\ இள உளதி

நறாக" பதி3 வி>ட3. "ெபற தா  தக"பனா இ"பF யலவா
ேசைவ ெச ய ேவ'9? ” எ0 மனதி தீமானி3 ெகா'டா.

அவ பாத இெனா நாடக அாி$சதிர நாடக. அைத எதைன தடைவ
பாதாD ேமாக தாஸு$ ச-"# த>9வேத இைலயா.

"அாி$சதிரைன"-ேபா ஏ எேலா சதிய சதகளா யிக Hடா3? "
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எ0 அFகF எ'ணமி9வாரா. அாி$சதிரEைடய கைதைய நிைன3

நிைன3 மனகி அ=வாரா. சதியைத கா"பா0வதகாக அாி$சதிர

ப>ட கடகைள ெயலா தா அVபவிகேவ'9 எற இல>சிய
ழைத காதியி மனதி F ெகா'டதா.

ஆகா! அத இல>சிய காதிஜியி வாAைகயி எKவள, நறாக நிைறேவறி"

Pதியைட3 வி>ட3 ! அாி$சதிர சதிய3காக$ ெச த தியாககைள:

அVபவித கடகைள: விட மகாமா ெச த தியாககC அVபவித

கடகC அதிகேமயலவா? கைடசியி சதிய 3காக மகாமா உயிைரேய
தியாக ெச 3 வி>டாேர !

இKவித இள பிராயதிேலேய சதியதி அழியாத நபிைக ெகா'ட மகாமா

காதி த %யசாிதைத எ=3வதி சதியைத" Pரணமாக கைட"

பிFதிகிறா, பதி0 வயதி தம க-யாண நடத3பறி மிக

வதேதா9 எ=தியிகிறா.

ஆ, தபி ! காதி மகாE க-யாண நடதேபா3 அவ வய3
பதி0; அைன கOSாி பா  அ"ேபா3 வய3 பதி0தா.
அத காலதி க-யாண நட3வெதறா மிக, சிரமமான காாியமா.
ஆைகயா ேமாக தாO அவைடய தைமயனா இெனா

சித"பாவி #தவ ேச3 ஒேர Hததி க-யாண நடதிவிட
தீமானிதாகளா. எ"பFயிகிற3 கைத ! அத காலதி அத நா>9$
சபிரதாய அKவாறித3.

ஆனா இ3 விஷயதி காதி மகாEைடய க3 என ெவபைத நீ ந

ெதாி3ெகாளேவ'9. தபி! ஆ'கC ஆக>9, ெப'கC ஆக>9,
இள வயதி க-யாண ெச வித Hடேவ Hடா3 எப3 மகாமாவி
உ0தியான ெகாைக.

இள வயதி தம மண ெச விக"ப>ட3 பறி மகாமா பிகாலதி

ப$சாதாப"ப>டா ; நிைன3 நிைன3 வதினா ; க-யாண ெச 3 ைவத
த தைதைய: ெநா3 ெகா'டா. ஆனா, க-யாண நடத சமயதி அ3

பிச எபதாகேவ அவ ேதாறவிைல. கOSாிபாயிட மிக அபாக
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இதா. கOSாிபா  எ=த" பFக ெதாியா3. எ=த, பFக, தம3
அைம மைனவி கபிக விபினா. ஆனா மைனவியிட தா

ெகா'Fத அேப பF"#$ ெசா- ெகா9க தைடயாயித3 எ0
காதிஜி எ=தியிகிறா.
-----------------

3. சதிய காத&

காதி மகாமா,$ சி0 பிராயதிேலேய சதியதி ப0 உ'டாயி0 எ0
ெசாேனனலவா? அத$ சதிய"ப0 அவைர" பல தீைமகளி-3 காத3.

இள பிராயதி ேமாக தாO காதி$ சிேநகிதக அதிக ேப இைல. ஒேர
ஒ சிேநகித கிைடதா. ஆனா அவEைடய சிேநக 3ட சகவாசமாக

Fத3.

ஜரா - கதியவா பிரேதசகளி ைஜனக அதிக ேப உ'9. ைஜன மத

ஜீவகா'யைத வ#03 மத அலவா? ஆைகயா ைஜனக #லா

உ'ண மா> டாக. அைத"ேபாலேவ அத" பிரேதச3 ைவணவகC

#லா உணைவ ெவ0தாக. நம3 தமிAநா>F, #லா இலாம தானிய -

கறிகா

ம>9 உ'பைத$ 'ைசவ' எ0 ெசாகிேறா. ஜராதிேலா

ைவணவக தா 'ைசவ' உண வி ைவராகிய உளவக !

காதிஜியி வசதா ைவராகிய சீலள ைவணவக. ஆைகயினா

அவகCைடய R>F மாமிச உண, கிைடயா3. அத காலதி '#லா உண,
சா"பி>டா தா ேதகபல விதியா' எ0 ஒ தவறான பிரசார

ஜராதி பரவி வத3. காதி மகாEைடய இள பிராய ந'ப அத"

பிரசார3" ப-யானவ, காதிஜி அைத" ேபாதைன ெச தா.

”இகி]காரைன" பா ! அவ எKவள, பலசா-யாக இகிறா ! இத

காரண அவ மாமிச சா"பி9வ3தா ! அதனாேலேய அவ இதியா ேதசைத
அFைம"ப9தி ஆகிறா !" எ0 அத சிேநகித காதிஜியிட அFகF

ெசானா. அ3 உ'ைமயாயிகலா எ0 காதிஜி: நப ெதாடகினா.

இதியக எலா #லா உ'ண ெதாடகிவி>டா ஆகிேலயைர இதியா
ேதசதி-3 3ரதி விடலா ெம0 எ'ணினா.
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கைடசியாக ஒநா, அத$ சிேநகித #லா உண , ஏபா9 ெச தா. அவ

ெகா'9 வத உணைவ ஆறகைரயி தனிைமயான ஓ இடதி உ>கா3

இ வ சா"பிட ெதாடகினாக. ேமாக தாO அ3 பிFகேவயிைல.
#லா உண , அவ" பிFகவிைல; ெபேறாகC ெதாியாம

இரகசியமாக அத காாிய ெச வ3 பிFகவிைல.

அ0 இரெவலா ேமாக தாO நறாக Sகவிைல. ெகாGச

க'ணயதா அவைடய வயி0 உேள உயிள ஆ9 ஒ0 இ3

பாிதாபமாக க3வ3ேபால ேதா0மா ! உடேன Sகிவாாி" ேபா>9 எ=3
உ>காவாரா! அ0 மாைலயி தா ெச த காாியைத நிைன3

வ3வாரா. பிற இதியா ேதசதி வி9தைலகாக மாமிச சா"பி9வ3 தம3
கடைம எ0 எ'ணி$ சிறி3 ைதாிய"ப9தி ெகாவாரா.

இE இர'9 0 தடைவ இமாதிாி யசி நடத பிற, Fவாக இத
காாிய ேவ'டா எ0 ேமாக தாO நி0தி வி>டா. இத கிய காரண,

ெபேறாகC ெதாியாம இத காாிய ெச யேவ'F யிகிறேத எற
எ'ணதா. ேமாக தாO ெபா

ெபேறாகளிட ெபா

ெசாDவைத ெவ0தா ; அைத கா>FD

ெசாDவைத" பதிமட அதிகமாக ெவ0தா.

இKவித சதியதி அவைடய ப0 காரணமாக இரகசியமாக" #லா

உ'Z காாிய நிற3. தம வய3 வ3 %ததிர வாAைக நட3ேபா3
#லா உணைவ" பா3ெகாளலா எ0 அ$சமய காதிஜி எ'ணினா.

ஆனா அத ெகாைகேய தவறான3 எ0 வய3 வத3 அறிதா. ேதக
பல3ேகா ஆேரா ய3ேகா மாமிசேபாஜன அவசியமிைலெயப3

பிகாலதி மகாமாவி உ0தியான ெகாைக. இகிலாதி பாாிOட

பாீ>ைச" பFதேபா3 ெதனா"பிாிகாவி பல வஷ வாAதேபா3Hட
மகாமா 'சாகப>சணி 'யாகேவ இதா. அKவித ைசவ உண, அதிேய

மகாமா 79 வய3 வைரயி திடகாதிரமாக இதா அேறா?

இெனா விஷயைத: உன இ"ேபாேத ெசா- வி9கிேற, தபி !
மகாமா காதி #லா உணைவ ெவ0"பவ; அதனா #லா உ'பவகைள

ெயலா அவ ெவ0"பதிைல. ைசவ உண,தா நல உண, -சாRக உண,
ஆேராகிய3 உகத உண, எப3 அவைடய உ0தியான ெகாைக. இ3

காரணமாக, ைசவ உண, அதாம ேவ0 உண, அ3ேவாைர கீழானவக
எ 0 மகாமா நிைன"பதிைல.
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----------------------

4. அஹிைச உதய

3ட சகவாசதி காரணமாக காதிஜி இள பிராயதி இெனா விப3
ேநத3. மெறா ந'பேனா9 ேச3 இரகசியமாக$ %>9 Fக

ஆரபிதா, அதி %க ஒ0 அவ காணவிைல. %>9 F"ப3 ஒ

நாகாிக எE எ'ணதினா அத" பழக ஆரபமாகி$ சிலகால நடத3.
%>9 வாவத" பண ேவ'Fயித3; கடE ஏப>ட3. கைடசியாக

அவைடய த சேகாதர ைகயி அணிதித தக கா"பி-3 ஒ 3'9

ெவ>F எ9க, ேநத3. ஆனா இ"பF$ ெச த ற காதிஜியி

உளைத மிக, உ0தி0. மன ேவதைனைய தாகFயவிைல.

கைடசியாக ெச த ற எலாவைற: தக"பனாாிட ஒ"# ெகா'9

மனி"# ேக>ப3 எ0 தீமானிதா. ேநாி ெசாDவத 3ணி$ச

வரவிைல. ஆைகயா ஒ கFததி தா ெச த றைத விவரமாக எ=தி
அத தத த'டைன அளிகேவ'9 எ0 ேக>9ெகா'டா

ேநா "ப>9" ப9த ப9ைகயாயித தக"பனாாிட கFதைத ெகா93வி>9
அவ ப9தித பலைக எதிேர உ>கா3 ெகா'டா. தபி ! பிற என

நடத3 எபைத மகாமாேவ ெசாகிறா. ேக :-

"அவ கFதைத 0 பFதா. பF காைலயி அவ க'களி-3

க'ணீ 3 தாக வழித3. கFத நைன3 ேபாயி0. ஒகண ேநர

அவ க'ைண F$ சிதைனயி ஆAதிதா ; பின கFதைத கிழி3"

ேபா>டா. கFதைத" பF"பதகாக எ=3 உ>காதவ மீ'9 ப93

ெகா'டா. நாE அழ ெதாடகிேன. அவர3 அளவிலாத மனேவதைனைய

உணேத. நா சிதிர கைலஞனாயிதா அத கா>சிைய இ0 படமாக

எ=திவி9ேவ. இE எ மன க'ணி அ கா>சி அKவள, ெதளிவாக

காண"ப9கிற3”.

"அத அ# க'ணீ 3ளிகளினா எ இதய %தமாயி0 ; பாவ

நீகி0. அதைகய அைப அEபவிேதா ம>9ேம அத இயைப உணத

H9”.

"இ3 என அஹிசா தமதி ஓ உதாரண பாடமாக இத3. அத காலதி
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இத நிகA$சியி எ தைதயாாி அைப ம>9ேம க'ேட. இைறய

தினேமா அ3 %த அஹிைஸேய அறி ேவறிைல எபைத அறி 3ேள.

அதைகய அஹிசா தம உலக அைனைத: த=வி நிப3. தா ெதா>டைத

ெயலா ெபானாகி வி9 இய# ெகா'ட3. அத ஆறD அள, ஏ3?"
"இதைகய உனதமான மனி ண எ தைத இயபாக
ஏப>டத0. அவ ேகாபெகா'9 க9Gெசா ெமாழிவாெர0, ெநறியி

#ைட3 ெகாவா எ0 எ'ணியிேத. ஆனா அவைடய சாத

என ஆ$சாியைத உ'டாகி0. நா ஒளியா3 எ றைத

ஒ"#ெகா'டேத இத காரண எ0 ந#கிேற. மனி"பத உாிய

ெபாிேயாாிட றைத ஒளியா3 ஒ"#ெகாவ3, இனிேம ற

ெச வதிைல எ0 உ0திெமாழி H0வ3ேம றைத" ேபாகிெகாவத$
சிறத பிராய$சிதமா. நா என3 றைத ஒ"#ெகா'டத பயனாக

எைன"பறி எ தைத கவைலேய இலாம ேபாயி0 எனிட அவ
ெகா'Fத அ# அள, கட3 ெபகி0."

இKவித மகாமா இள பிராயதி சதியதி ெகா'ட ப0 பல தீைமக
அவ ஏபடாம பா3காத3 ம>9மல; அத சதிய" பறி-ேத

அஹிைசயி ெபைம: அவ விளகலாயி0. நாளைடவி சதிய

அஹிைச: அவைடய வாAைகயாகிய வ'F இர'9 சகர$ %வ9களாக
அைமதன. பிகாலதி மகாமா ெச 3 Fத அ ெப காாியகCெகலா சதிய அஹிைச:ேம அF"பைடயாயிதன.
-------------

5. பய& ம&

ேமாகதாO காதி இள பிைளயா யிதேபா3 ேகாவிD" ேபாவ3'9.
ஆனா ேகாவி- Fெகா'Fத ஆடபரக அவ" பிFகவிைல.
உ'ைமயான ெத வ பதிேயா சமய" பேற ஆலயகளி அவ
ஏபடவிைல.

R>9 ேவைல ெச த ஒ ெப'மணியிட ெத வ, சமய - இைவகைள" பறிய

உ'ைமகைள ேமாக தாO அறிதா. அத ேவைலகாாியி ெபய அரைப.

காதிஜி ழைதயாயிதேபா3 அவைர எ93 வளத ெசவி- தா: இத
அரைப எE ெப' ெத வதா.
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காதிஜி ழைதயா யித காலதி அவ" ேப , பிசா%களிட பய

அதிகமா. இேதா9 பா# பய திட பய ேச3 ெகாCமா. இ>ைட

க'ேட பய"ப9வாரா. இ>F அவரா Sக Fயாதா. க'ைண Fனா

ஒ பகதி-3 பிசா%கC இெனா திைசயி-3 பா#கC மெறா
திகி-3 திடகC வவதாக ேதா0மா!

இ"பF"ப>ட பயைத" ேபாவத மதாக ேவைலகாாி அரைப Lராம
நாமதி மகிைமைய ழைத ேமாகன தாO Hறினா. அதபF L

ராமஜப ெச 3 காதிஜி ேப

பிசா% பயைத ஒ மாதிாி ேபாகி ெகா'டா.

ஆனா அ3ட ராமநாமதி மகிைம தீ3 ேபா

விடவிைல.

"இள பிராயதி அத உதமி அரைப விைதத விைத R' ேபாகவிைல.
இைற L ராமநாம என3 அமதாக இ3 வகிற3 !" இKவித
மகாமா காதி 1928- ஆ'F எ=தினா. நாள3 1948- ஆ'F காதி

மகாEைடய அதிம யாதிைர ெதாடகிய ஜனவாி 30-ய0 L ராமநாம
அவ அமதாக உதவிய3.

பிராதைன H>டதி வதித அத" பாதக 3"பாகியா %>ட உடேன
’ரா ரா’ எ0 ெசா- ெகா'9 மகாமா காதி தைரயி சா தா. அ9த
கணேம அத மகா பதைடய உயி LராமEைடய பாதார விதகைள
அைடத3.

ேகாF ேகாF ஜனக ஜனவாி 30- மாைலயி-3 பி"ரவாி 25 வைரயி மகாமா

காதியினிடதி தாக ெகா'ட பதியி காரணதினா "ரபதி ராகவ ராஜா
ரா" எ0 L ராம நாம பஜைன ெச தாக.

அடாடா ! எகி3 எேக எேக வ3 வி>ேட? தபி ! காதி மகா பிறத

ஊ ம0பF: ேபாகலா, வா ! மகாமாவி தக"பனா ேநா "ப>9" ப9த
ப9ைகயா  கிடதா எ0 ெசாேனனலவா? அ"ேபா3 லகா மகரா*
எE இராமபத அவ R>9 வ3 3ளசிதாO ஹிதி பாைஷயி

இயறியி இராமாயண கீதகைள" பாFனா. பாFய பிற பா>9"

ெபாC Hறினா. அ"ேபா3 அவ ெம மறதா ; ேக>9 ெகா'
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FதவகC ெம மறதாக. ெம மற3 பரவச மானவகளி இள

பிராய3 காதிஜி: ஒவ. இராமாயணதிD இராமாிடதிD மகாமா

காதி ெகா'ட அளவிலாத பதி அ"ேபாேத விைத ேபா>டாயி0.

ஆனா மகாமாவி இராம பதியான3 அவைர மற ெத வகைளேயா

மதகைளேயா ெவ0பFயாக$ ெச ய விைல. எலா மதகC கட,ைள

அைட: மாககதா எE சமரச ெகாைகயி மகாமா உ0தி

ெகா'டவ. இத ெகாைகயி வி3 மகாமாவி இள பிராயதிேலேய

அவைடய மனதி விைதக" ப>ட3.

காதிஜியி ெபேறாக ஹி3 மததி உ>பிாி,க சபதமாக ேவ0ைம
பாரா>9வதிைல. ைசவ - ைவணவ$ ச'ைடக, ெதகைல - வடகைல$

ச'ைடக த-யவைற அவக அறிய மா>டாக. விZ ேகாயிD"

ேபாவ3 ேபாலேவ சிவ ேகாவிD ேபாவாக. அவக R>9 ைஜன

சமய" ெபாிேயாக அFகF வவாக; அவகCட அம3 ேபாஜன

ெச வாக.

இE, காதிஜியி தைத O- ந'பகC பா\ ந'பகC பல
உ'9. அவகC அFகF R>9 வவாக. மதகைள" பறிய

சபாஷைணக நைடெப0. ேநா " ப>Fத த தைத" பணிவிைட ெச 3

ெகா'ேட ேமாக தாO காதி ேமபF சபாஷைணகைள கவனமா  ேக>9

ெகா'F"பா. இத பயனாக "எலா மதகC கட,C உகத மதகேள!"

எற உ0தியான நபிைக அவ உ'டாயி0.

ஆனா கிறிO3வ மததி ேம ம>9 காதிஜி அத நாளி சிறி3 ெவ0"#
ஏப>Fத3. இத காரண, பளிHட3 அகி ெத ைலகளி

நி0 ெகா'9 கிறிO3வ" பாதிாிமாக ெச த பிரசகக தா. ஹி3

மதைத: ஹி3 மத3 ெத வகைள: ேமபF பாதிாிமாக Sஷைண

ெச தைத காதிஜியினா ேக>க Fய விைல இேத காலதி ஒ ஹி3

பிரக கிறிO3வ மதைத த=விய 3பறி காதிஜி ேகவி"ப>டா. அத

ஹி3 பிரக கிறிO3வரான,டேன மா>Fைற$சி தின, சாராய Fக,
ஐேரா"பியைர" ேபா உைடதாிக, ஆரபி3 வி>டாரா! அேதா9 அத"

பிரக ஹி3 மதைத: இதியா ேதசைத:ேம Sஷிக, தைல"ப>டாரா.
இைத ெயலா அறித3, "கிறிO3வ மத ஒ மதமா? இத மத எற
ெபயேர தகா3 !" எ0 காதி மகாமா நிைனதாரா.
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ஆனா பிகாலதி ேமபF காாியகC ெகலா கிறிO3வ மத

ெபா0"பிைல ெய0, கிறிO3வ மத" பிரசாரககேள காரண எ0 காதி

மகா அறி3 ெகா'டா. உ'ைமயான கிறிO3வ மத காதிஜி உகத

மதமாயி0. தபி! மகாமா காதியி மிக$ சிறத சிேநகிதகளி சில

கிறிO3வக எப3 உன ெதாிதிேம? அெமாிக" பாதிாியாரான

ெரவர'9 ேஹாO, தீனப3 ஆ'>&O, பிரG% ேதச3" ெப #லவ

ேராம ேரால3 இவக எலா கிறிO3வக தா. ஆனா இவக

காதிஜி எKவள, ஆ"த ந'பக !

ெவKேவ0 மதகைள" பறி காதிஜியி உள சிதி 3 ெகா'Fத

காலதி, அ#தமான த3வக அடகிய ஜராதி பாைஷ" பாட ஒ0

அவைடய இதயதி F ெகா'ட3. அத" பா>F ெபா பி வமா0:
“ஒ வைள த'ணீ ெகா9தவE ஒ ேவைள வி3 அளிக ேவ'9.
அ#ட உைன வரேவ மனிதைன ஆவேதா9 வணக ேவ'9.

ஒ கா% உன ெகா9தவE ஒ ெபா தி"பி ெகா9க ேவ'9.

உ உயிைர கா3 உதவிய தீரE திப உ உயிைர அளிக எ"ேபா3
சிதமாயிக ேவ'9.

இ"பF ெயலா நேலா உபேதசகைள மதி3 நட"பவ ஒ0" ப3
மட நைம அைடவா.

ஆனா உ'ைமயி 'சாேறா' என"ப9ேவாாி இல>சண ேமேல
ெசால"ப>டைவ ம>9 அல.

அவக மனித ல எலா ஒெறன உணதவக ; ஆத-, அவகC
ஒவ தீ ெச தா, அத" பதிலாக அவக நைம ெச வாக.

தீைம" பதி தீைமைய மற3 நைம ெச வதிேல அவக ஆனத
அைடவாக."

தபி! ேமேல:ள ஜராதி கீததி கைடசி இர'9 வாிக இள பிராய3

காதிஜியி உளதி ஆA3 பதிதன. அத வாிகளி அடகி யி
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த3வேம அவைடய வாAைக த3வமாயி0. அ3ேவ அவைர உலக ேபாறி

வண மகாமா காதி ஆகி0.
---------------

6. கட பிரயாண

ேமாக தா\ பதினாறாவ3 பிராயதி அவைடய அைம தைதயா

காலமானா. காலமாவத # நீ'ட கால அவ ப9த ப9ைகயாகேவ

இபF ேநத3. அ"ேபாெதலா ேமாகதாO பளிHட ேபான ேநர

ேபாக மி$ச ேநரெமலா தைத" பணி விைட ெச வதிேலேய கழிதா. தின

இரவி தைத காபிF3 வி9வா. தைத Sகியபிறேகா அல3 அவ
ேபாக$ ெசான பிபாேடாதா Sக$ ெசவா.

தைத இறத அ0 இர, பதிேனா மணி வைரயி ேமாக தாO அவ
கா பிF3 வி>9ெகா'Fதா. பிற அவைடய சிறிய தக"பனா தா

தைத" பணிவிைட ெச வதாக$ ெசா- ேமாக தாைஸ" ப9க" ேபாபF
ெசானா. அKவிதேம ேமாக தாO ெசறா. ஆனா ப9த சில

நிமிஷ3ெகலா ேவைலகார ஓF வ3 கதைவ த>F, "அ"பா, உட#
அதிகமாயிகிற3 ; சீகிர வாக!" எறா. ேமாகதாO தைதயிட

ேபாவத அவைடய உயி பிாி3 வி>ட3. மரண த0வாயி தைதயி

பகதி தா இக விைலேய எ0 காதிஜியி மனதி F ெகா'ட
வத எைற நீகவிைல.

தைத இறத இர'9 வஷ3ெகலா ேமாக தாO ெம>ாிேலஷ

பாீ>ைசயி ேதறினா. பிற கலாசாைலயி ேச3 பFகேவ'9ெம0 R>9"

ெபாியவக விபினாக. பவநகாி இத ஸமாதாO கலாசாைல$

ெச0 அதி ேசதா. ஆனா அேக அவ தி திைச ெதாியவிைல.

ஆசிாியகளி உபநியாசக அதமாகேவயிைல. த ஆ0 மாத

எ"பFேயா கழி3 வி>9 வி9ைற R9 வ3 ேசதா.

காதி 9பதாாி பைழய ந'ப மாKஜி தேவ எE பிராமண. அவ சிறத

அறிவாளி. ேமாக தாO வி9ைற வதிதேபா3 மாKஜி தேவ ஒ சமய
அவைடய R>9 வதா. 9ப ேயாக ே^மகைள விசாாிைகயி,

ேமாக தாO ஸமா தாO கலாசாைலயி ேச3 பF"பைத" பறி அறிதா.

பிற அவ 9பதி நைமைய னி>9" பிவமா0 Hறினா:- "கால

இ"ேபா3 மாறிவி>ட3. தக பF"# ப>ட இலாம உக
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தைதைய"ேபா ெபாிய உதிேயாக3 நீக ஒவ வரFயா3.
9பதி இத" பிைள ஒவ தா பFகிறா. ஆனா இவ

கலாசாைலயி பF3 பி. ஏ. பாீ>ைச ேத0வெதறா அத நாD வஷ ஆ.
அ"ேபா3 மாத ஐப3 அ0ப3 &பா

சபள3தா ததியாவா. பிற

ச>ட பF"பெதறா இE இர'9 வஷ ஆ. இ"ேபாேத இவைன

இகிலா3 அE"பினா ேற வஷதி பாாிOட ப>ட3ட திபி
வரலா. பாாிOட ஆவ3 மிக, %லப எ0 ேகவி. பாாிOட ஆகிவி>டா,
வகீ ெதாழி நடதினாD நடதலா. திவா த-ய ெபாிய

உதிேயாக3 வரலா. கால தாமத ெச ய ேவ'டா. இத வஷேம

இவைன இகிலா3 அE"#க."

மாKஜி தேவைய காதி 9பதா "ேஜாஷிஜி ' எ0 அைழ"ப3 வழக.
ேஜாஷிஜி ெசான காாிய ேமாக தாஸு மிக, மகிA$சி அளித3.
எ"பFயாவ3 கலாசாைலைய வி>டா ேபா3ெம0 அவ இத3.
ஆனா ேமாக தா\ சேகாதர தாயா ெபாி3 கலக3

உளானாக. சேகாதர" பணைத" பறி கவைல. அேதா9 இKவள,

இள வய3$ சி0வைன தனியாக ெவளிநா>9 அE"பலாமா எ0 கவைல!
தாயாேகா தEைடய கைட>F" #தவைன" பிாியேவ மன இைல.

"நைடய 9பதி இ"ேபா3 ெபாியவ உEைடய சித"பாதா. அவைர"

பா3 ேயாசைன ேக!" எ 0 தாயா Hறினா.

ேமாக தா\ 9ப அ"ேபா3 இராஜேகா>ைட யி இத3. சிறிய
தைதேயா ேபாபத சமOதானதி உதிேயாக பாதா.

“சித"பாைவ" பா3" ேபசிவி>9 அ"பFேய ேபா பத நிவாக அதிகாாியான
மிOட ெல-ைய: பா. சமOதான தி-3 உEைடய பF"# ஏதாவ3

உதவி கிைடகலா !" எ0 சேகாதர ெசானா.

இகிலா3" ேபாக ேவ'9 எ0 ேமாக தாஸ ஒேர ஆதிரமா

யித3. ஆகேவ, 0 நா க>ைட வ'FயிD ஒ நா ஒ>டகதி ேமD

பிரயாண ெச 3 ேபாபதைர அைடதா.

ஆனா ேபான காாிய ைகHடவிைல. "உன அVமதி நா தர Fயா3; உ
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Eைடய தாயா சமதிதா %க மாக" ேபா
உ'9!" எ 0 சித"பா Hறினா.

வா ! எ ஆசி உன எ"ேபா3

மிOட ெல- அவ சிபா% கFத ெகா9க, ம03 வி>டா. "நீயாகேவ
ேபா " பா. உEைடய உற, ைறைய$ ெசா-ெகா !" எறா.

அKவிதேம ேமாக தாO 3ைரைய" பாக$ ெசறா. "த- - பி. ஏ.

பாீ>ைசயி ேதறிவி>9 அ"#ற எைன வ3 பா !" எ0 ஒேர வாகியதி
ெசா- அE"பி வி>டா ெல- 3ைர.

ெவ0ைக:ட ேமாக தாO இராஜேகா>ைட திபினா. ேஜாஷிஜி

ம0பF: வதா. "பாாிOட பF"#காக கட ப>டாD பாதகமிைல !" எ0

வ#0தினா. ேமாக தாO தம3 மைனவியி நைககைள வி0விட லா

எறா. சேகாதர, "அ3 Hடா3. நா எ"பFயாவ3 பண ேதFெகா9கிேற !"
எ0 ெசானா.

ஆனா தாயா ம>9 மன இளகி அVமதி ெகா9 வழியாக இைல.

இகிலா3" ேபா இைளஞக பல வழிகளிD ெக>9" ேபாகிறாக

எ0 அவ ேகவி" ப>Fதா. இைத"பறி ேமாகதா\ட ெசான ேபா3,

அவ, "அமா! எைன நபமா>_களா? நீக ெச ய ேவ'டா எ0

ெசாD காாியகைள நா எத நாC ெச ய மா>ேட !" எறா.

ேபசாஜி Oவாமி எE ைஜன பி^ - ேஜாஷிஜிைய" ேபாலேவ காதி

9ப3 மிக, ேவ'Fயவ. அவ ாிட ெச0 ேமாக தா\ அைன

ேயாசைன ேக>டா.

ேபசாஜி Oவாமியா ேமாக தாைஸ வரவைழதா. அைனைய:,

Hடைவ3ெகா'9 அவாிட 0 பிரதிைஞக வாகி ெகா'டா.
"ம3பான ெச வதிைல ; மாமிச உண, சா"பி9வதிைல; சிறிபதி

ஈ9ப9வதிைல" எபைவதா அத 0 பிரதிைஞக. இKவித #தவ

பிரதிைஞ ெச 3 ெகா9த பிற அைனயி உள ைதாிய அைடத3.
ேமாக தாO இகிலா3 ெசல அEமதி கிைடத3.

ேமாக தாO த இள மைனவிைய: சினGசி0 ழைதைய: பிாி3
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பபா " பிரயாணமானா. சேகாதர அவைர க"ப- ஏ0வதகாக

Hட$ ெசறா. அவக பபா

ேசத சமய ஜூ மாத. ஜூ, ஜூைல

மாதகளி கட- ெகாதளி"# அதிகமி ெம0, சமீபதிேலதா ஒ

க"ப Aகிவி>ட ெத0 சில ந'பக ெதாிவிதாக. ேமாக தா\

சேகாதர மிக கவைல ஏப>ட3. எனேவ, ஒ ந'பாி R>F ேமாக

தாO சில மாத இ3வி>9 அ"#ற பிரயாண" படலாெம0 தீமான மாயி0.
பிரயாண$ ெசல,கான பணைத இெனா உறவினாிட ெகா93வி>9
ேமாக தா\ தைமயனா இராஜேகா>ைட திபினா.

இதேள பபாயிDள பனியா சாதியாாிைடேய இத$ ெச தி பரவிய3. பனியா
வ"பி அ3 வைரயி யா க"ப ஏறியதிைல. எனேவ, சாதி H>ட ஒ0
H>ட" ப>ட3. ேமாக தாைஸ இத H>ட3 அைழ3 விசாரைண

ெச தாக. ேமாக தாO சிறிேதE அGசாமD தயகாமD தா இகிலா3

ேபாக"ேபாவ3 பறி$ ெசானா. சாதி தைலவ, “கட பிரயாண ெச வ3 ந

மத3 விேராத அேக ம3 மாமிச சா"பிட ேநாி9. ேபாக Hடா3 !"

எறா.

" எ தாயாாிட நா பிரதிைஞ ெச 3 ெகா9திகிேற. மத விேராத

ெச யாம எனா இகிலாதி இக F:!" எறா ேமாக தாO.
சாதி தைலவ சாதி H>ட ேமாக தாO Hறியைத ஒ"# ெகாளவிைல.
"இத வா-ப பிFவாதகார. இவைன$ சாதி"பிர ேட ெச திகிேறா.
மதவிேராதமாக" பிரயாண ெச : இவE உதவி ெச ேவா அபராத
விதிக"ப9" எ0 சாதி H>டதி க>டைள பிறத3.

இதனா ேமாக தாO மன கலகி விடவிைல. ஆனா இகிலா3"

#ற"ப9வதி அவ ஆதிர அதிகமாயி0. இைத த சேகாதர ேகவி"

ப>டா என ெச வாேரா, எனேமா? ஆைகயா உடேன #ற"ப>9விட

விபினா. தைமயனா யாாிட பிரயாண$ ெசல," பண ெகா93 வி>9$
ெசறாேரா அவாிட ேபா  ேக>டா. அத உறவின பண ெகா9க ம03

வி>டா. ெகா9தா தா சாதி" பிரட3 உளாக ேநாி9. அத தா

தயாராயிைல ெய0 ெசா-வி>டா.
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பிற ேமாக தாO பபாயி -த இெனா 9ப ந'பைர ேதF" பிF3
விஷயைத$ ெசானா. க"ப ெசல," பண கடனாக ெகா9பF:

தைமயனாாி ட அைத வாகி ெகாCபF: ேக>9 ெகா'டா. அவ

அத இணகி" பண ெகா9த3ட ேமாக தாைஸ உசாக"ப9தினா.

அவ ெச த இத காாிய இதியா, உலக ெச த #'ணியதினா தா

எ0 ெசால ேவ'9. ேமாக தாஸு உதவி ெச த அத 9ப ந'பைர

வாA3ேவாமாக.

உடேன ேமாக தாO இகிலா3 வாAைகாிய உைடகைள தயாாி3
ெகா'டா. றி"பி>ட தினதி க"ப ஏறினா. அேத க"ப- ஜூனாகா
வகீலான L திர யபக ரா

மஜுதா எபவ பிரயாண ெச தா. மஜ தாாி

அைறயிேலேய ேமாக தாஸ பிரயாண ெச : பF ந'பக ஏபா9

ெச தாக. ேமாக தாைஸ கவ னி3 ெகாCபF: தாைர ேக>9

ெகா' டாக. ெச"டப 4- ேததி பபா  3ைறகதி-3 க"ப

#ற"ப>ட3.
---------

7. ல*ட" வா+ைக

க"ப- ெசற ேபா3 ேமாக தாO தம3 அைறைய வி>9 அதிக ெவளி

கிள#வதிைல. க"ப- ெகா9த உணைவ: அ3வதிைல. பபாயி-3
ெகா'9 வ தித மி>டா கைள: பழகைள:ேம சா"பி>9 வதா.

க"ப- இத மற" பிரயாணிக எலா ஆகிேலயக. அவகCட

கல3 பழபF மஜூதா உபேதசித3 ஒ0 பயபடவிைல. ேமாக தாO

இள பிராயதி ெபாிய சேகாசி. ேவ0 மனிதகCட ெநகி" பழகமா>டா.
அேதா9 ஆகிேலய ேப%கிற ஆகில பாைஷைய ேமாக தா\னா #ாி3
ெகாள Fயவிைல.

எனிE, ஆகில" பிரயாணி ஒவ ேமாக தா\ட எ"பFேயா அபிமான

ெகா'9 அவைர" ேப$% இ= தா. ெசகடைல தா'Fய பிபா9 அத

ஆகிேலய ேமாக தாO, "இனி மாமிச ேபாஜன ெச யாம சாி"ப>9

வரா3!" எ0 ேபாதிக ெதாடகினா. "இ கிலா3 ளி மித ேதச. அேக

இத விரத ெமலா அEFக Fயா3!" எ0 எ$சாிதா.

26

எனிE ேமாக தா\ உள சிறி3 ச-கவிைல. அைன அளித

வா0திைய நிைறேவறி வதா.

ெஸளதாட 3ைறகதி இறகி ல'டE$ ெசற3 விேடாாியா

ேஹா>ட- தகினா. அேக ெகா9த உணைவ அவரா சா"பிட Fயவிைல.
ஆனா ெசல, ம>9 ஏராளமாயி0.

ல'டனி நாD ேப ேமாக தாO கர சதிர காதி கFத ெகா'9

வதிதா. அவக டாட பி. ேஜ. ேமதா, L தளபதி ரா %லா, ராஜா
ரGசிசி, L தாதாபா

ெநௗேராஜி ஆகிய பிரகக.

இவகளி டாட ேமதா எபவ ேமாக தாைஸ விேடாாியா ேஹா>ட-
சதி3, "ேஹா>ட வாச உன$ சாி"ப>9 வரா3. ஏதாவ3 ஓ ஆகில

9பதி பண ெகா93$ சா"பி9வ3தா ெசௗகாிய. அத நா ஏபா9

ெச : வைரயி எ ந'ப ஒவேரா9 இ!" எ0 ெசானா.

அத ந'ப ேமாக தாஸு மாமிச சா"பி9பF உபேதசிக

ெதாடகினா. "எ=3 வாசைன அறியாத தாயாாிட ெச 3 ெகா9த

பிரதிைஞைய ஏ க>F ெகா'9 அ=கிறா ? " எ0 ேக>டா.
இதனாD ேமாக தா\ மன உ0தி தளரவிைல.

பின, ஆகில 9ப ஒறி அவ வசி"பத டாட ேமதா, L

%லா, ஏபா9 ெச தாக.

அத 9பதி தைலவியான தா>F ேமாக தாைஸ மிக அேபா9

நடதினா. ஆயிE, இேக: உண , சாி"ப>9 வரவிைல. அவக ெகா9த

இர'9 ெரா>F 3'டக ேமாக தாஸு" ேபாதவிைல. அதிக

ேக>க, சேகாசமா யித3.

நல ேவைளயாக இத ேமாக தாஸு கா ைளதித3! அதாவ3

ல'ட நகாி அமி %ற ஆரபிதிதா. ைசவ ேபாஜன சாைல ஒ0
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அவ ைடய க'ணி ப>ட3. அத Vைழதா. "மரகறி உண வி மகிைம"
எற ெபயட ஆசிாிய ஸா> எ=திய #தக ஒ0 அத ேஹா>ட-

விறாக. ேமாக தாO அத" #தகைத வாகி ெகா'9 ேபா " பFதா.

அத பலனாக$ ைசவ உணவி ேமாக தாஸு" ப0தD நபிைக:

உ'டாயின. அைன ெகா9த வா0திகாக ம>9மிலாம தைடய

ெசாத இடதி ேபாிேலேய ைசவ உண, விரததி உ 0தி ெகா'டா. உண,

பறிய இE பல #தகக பF3 ஆரா $சிகC நடத ெதாடகினா.
ல'டE" ேபான #திதி ேமாக தாO ஆகிேலய கனவாகைள" ேபா
ேதாரைணயாக வாAைக நடத யறா. நவநாகாிக உ9"#க ைத3

ெகா'டா. நிைல க'ணாFயி னா நி0 தைலைய ேஜாராக வாாி

ெகாவதி தின ப3 நிமிஷ ெசற3. பிற ஆகில நடன க0 ெகாள

யறா. நடன" பயிசி தாள ஞான அவசியமாயித3. இதகாக ஆகில
சகீத க0 ெகாள ெதாடகினா. ஒ வய-E வாகினா. இெதலா

ெசாப காலதா நீFதித3. ஆகில நாகாிக ேமாக 0 மாததிேள

ேமாக தாைஸ வி>9$ ெசற3.

"இகிலாதி நா எ"ேபா3 வாசிக"ேபாகிேறாமா? பாாிOட பF"#
Fத3 தா நா9 திப ேவ'Fய3 தாேன? இத அய நா>9 நாகாிக

எலா நம எ னதி?" எ0 எ'ணினா. "நைடய ஒ=கதினா

நா கனவானாக ேவ'9ேம தவிர இதைகய ெவளி ேவஷகளினா கன

வானாவதி என பய?" எ0 சிதைன ெச தா. இதைன நாC தா

ெகா'Fத3 ெபா யான வாAைக இல>சிய எ0 ெதாி3 ஆகில நாகாிக
ஆைசைய வி>9 ெதாைலதா.

தபி! இத ன காதிஜியி சி0 பிராய3 ைறபா9க சிலவைற$

ெசா- யிகிேற. ேமேல: றி"பி>Fகிேற.

”இ"ேப"ப>ட மகாEைடய சாிதிரதி இமாதிாி சி0 ைறகைள ெயலா ஏ
ெசால ேவ'9?" எ0 நீ கதலா. அல3, "இத மாதிாி ைறக இதவ
எ"பF மகாமா ஆனா? ” எ 0 ஆ$சாிய"படலா.

இைத ெயலா பறி மகாமா தம3 %ய சாிததி தாேம எ=தியிகிறா

எபைத நீ ஞாபக"ப9தி ெகாள ேவ'9. இமாதிாி %ய சாித எ=3

28

பிரகக சாதாரணமாக தகCைடய ைறகைள தாக ெசால

மா>டாக. தகCைடய ெபைமைய உய தHFய ைறயிேலேய %ய சாித

எ=3வாக. தகCைடய ைறகைளHட ணகைள" ேபா மாறி ெம

ெகா93 எ=3வாக.

இதிேல தா காதிஜி மறவகC உள விதியாசைத காண

ேவ'9. காதிஜி உள3 உ ள பF தமிடமித ைறபா9கைள எ93$
ெசா- யிகிறா. இ3ம>9மல; இதியாவி மாெப தைலவராகி,

”மகாமா" எ0 மக ேபாற ெதாடகிய பிபா9 Hட, தா ெச த தவ0கைள
ெவளி"பைடயாக எ93$ ெசாவ3 அவ வழக. 1922- ஆ'F ஒ சமய இமாலய தவ0 ெச 3 வி>ேட" எ0 மகாமா காதி Hறிய3 பலராD பல
தடைவ பல இடகளி எ93$ ெசால"ப>Fகிற3.

உ'ைமயி, இதைகய சதிய" பறினாேல தா காதிஜி உலக ேபா0 மகா
#ஷ ஆனா.

காதிஜியி இளபிராய ைறகைள" பF3 ெதாி3 ெகா'டதி-3 நீ

இெனா விஷய அறிய ேவ'9. மகாமா பிறேபாேத மகாமாவாக"

பிறகவிைல. சி0 பிராயதி உைன: எைன: ேபாலேவ பல ைறக
உள சாதாரண$ சி0வராகேவ இதா. ஆயிE சதியதி உ0தியினாD

மனதி திட சகபதினாD இைட விடாத பிரயாைசயினாD அத

ைறகைள ெயலா ேபாகிெகா'9 மகாமா ஆனா. இ3 நமெகலா

நபிைக தரேவ'Fய விஷய. நமிட உள ைறகைள: நா

பிரயாைச"ப>9" ேபாகி ெகாளலா. மகாமாைவ" ேபா எலா

அKவள, மகிைமயைடய Fயா3தா. மகாமாைவ" ேபாற மகா #ஷ ஒவ

உலகைத உதாரண ெச வத இர'டாயிர வஷ3ெகா ைறேய

ேதா றH9. ஆயிE பிரயாைச"ப>9 நைம நா உயதி ெகாளலா.
நைடய மன$சா>சிைய நா தி"தி ெச 3 ெகாளலா. "ைறகைள"

ேபாகி ெகாள நமா Fயா3 !" எ0 நிராைச யைட3 ேமD ேமD

ப9ழியி இறகி =கி" ேபா விட ேவ'Fய திைல. நைடய ைறகCட

நா ேபாராF ெவறி ெகாளலா.

இதகாகதா மகாமாவி சி0 பிராய3 ைறகைள வி>9விடாம நா
றி"பி>ேட.  அதியாயகைள" பFத உ தாயா, "இெதலா

ழைத எதகாக$ ெசாகிறீக? இதனா நைம என?" எ0 ேக>டா.
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“உ'ைமேய வFவான ஒவைர"பறி எ= 3ேபா3 உ'ைமையதாேன எ=த
ேவ'9? அதனா நி$சயமாக நைமேய விைள:!" எ0 நா ம0ெமாழி

ெசாேன. நீ என நிைனகிறா , தபி! சேதாஷ. எEட ஒேத நீ:
அபி"பிராய" ப9கிறா யலவா? அ"பFயானா ேமாக தா\ இகிலா3
வாAைகயி இெனா சபவைத: ேக.

அத காலதி இதியாவி-3 இகிலா3" பFக$ ெசற மாணவக

க-யாணமானவகளா யிதாD பிரம$சாாிகைள" ேபா நF"ப3 வழகமா.
இ"பF நF"பதினா ஆகில 9பகளி உள க-யாணமாகாத

ெப'கCட அவக சலாப ெச வ3 சாதியமா யித3. ஆகிேலயாி

பல விசால ேநாக பைடதவக. தக ெப'க இதிய இைளஞக ேம

காத ெகா'டா அவகைள க-யாண ெச 3 ெகாவத" ெபேறா
ஆ>ேசபி"ப திைல. இைத அறி3 பல இதிய இைளஞக

பிரம$சாாிகைள"ேபா நF3" ெபா

வாAைக நடதினாக.

ேமாக தாஸ இகிலாதி வசிதேபா3 சில கால இதைகய ெபா

வாAைக

நடதினா., ஆகில சகதி சாதாரணமாக இளைம மண கிைடயா3.

ஆைகயா, பெதாப3 வயேதயான ேமாக தாO- "நா க-யாண
ஆனவ. என மைனவி இகிறா' எ0 ெசா- ெகாள மிக,

சேகாசமாயித3.

ஓ ஆகில தா>F ேமாக தா\ ேபாி அபிமான ெகா'டா. த R>9

அவைர அFகF அைழதா. அத R>F-த க-யாணமாகாத ெப'க

ேமாக தா\ட H$சமிறி$ சிேநக ைறயி பழகினாக.

ஆனா ஒ ெப' விஷயதி ேமாக தாஸு$ சேதக உ'டாயி0.

அவைள தம க-யாண ெச 3ைவக அத R>9 தா>F எ'Zகிறாேளா
எ0 ேதாறிய3. இதனா கவைல ஆAதா. அவைடய மன$சா>சி
அவைர உ0திய3. கைடசியாக, ேமாகதாO பி வ கFதைத அத

அமாC எ=தினா :-

"பிைர>டனி நா த த- சதித தினதி-3 தாக எனிட மிக,
பிாிய கா>F வதிகிறீக. எைன தக #தவனாகேவ எ'ணி எ
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ெபா>9 கவைல எ93 வதிகிறீக. என மண ெச 3 ைவக

ேவ'9 எ0 விபி அதகாக இள ெப'கைள என அறிக

ெச 3ைவ3 வகிறீக. ஆனா காாிய மிGசி" ேபாவத னா,

தகCைடய அ# நா அகனல எபைத ெதாிவி3 ெகாள

வி#கிேற. தக R>9 வர ெதாடகியேபாேத நா இலறதா

எபைத ெதாிவிதிக ேவ'9. இகிலாதி இதிய மாணாகக

பிமசாாிக ேபா நF"பைத அறி3 நாE அKவா0 ெச 3 வேத. எ

தவறிைன இ"ேபா3 உணகிேற. சி0வனாயித-ேபாேத என மண

ஆகிவி>ட3. இ"ேபா3 என ஒ #தவE உள. இதைன கால இத

விவரகைள தகC அறிவியா தித த ெபா>9 எ உள

வ3கிற3. இ"ெபா=ேதE உ'ைம ெசாDவத இைறவ என
ைதாிய அளித3 பறி மகிA$சி யைடகிேற. எைன தாக மனி3

வி9Rகளா? என தாக அறிக ெச 3 ைவத இள ெப' விஷயதி
ததியற உாிைம எைத: நா எ93 ெகா'டதிைல ெய0 உ0தி

H0கிேற. நா ஏெகனேவ க-யாணமானவ எE விஷய தகC
ெதாியாதாத-, எகளிவ விவாகமாக ேவ'9ெம 0 தாக

விபிய3 இயேப. விஷய இத ேம ேபாக Hடா3 எ0 உ'ைம

Hறலாேன."

"இகFதைத" பFத3 தக அ# அபாதிரனாக நா நட3

ெகா'டதாக தாக கதினா அதகாக தக மீ3 வத"பட மா>ேட.
தாக இ3கா0 எ மீ3 கா>F வத பிாிய3, ெச த உதவி

எெறைற நறி கட ப>டவனாேவ. இத" பிற தாக

எைன" #றகணியாம, தக R>9 வர ததி:ளவனாக கதினா

நா மகிA$சி யைடேவென0 ெசால ேவ'Fயதிைல. தக அ# இ3

மேறா அறிறி எ0 க3வ3ட அத அ#" பாதிரமாக நட3
ெகாள, யேவ."

ம0 தபா- அத ஆகில தா>Fயிடமி3 பி வ பதி வத3 :
"உ'ைமய றிவி உம3 கFத ெபேற. நாக இவ மித மகிA$சி

யைடேதா. இF இF ெய0 சிாிேதா. நீ H0 ெபா ைம ற மனி
கபாலேத. ஆனா உ'ைம நிைலைய எகC அறிவித3 நலேம யா.

உம நா அE"பிய அைழ"# இதனா மா0படவிைல. அ9த
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ஞாயி0கிழைம க>டாயமாக உைம எதிபாகிேறா. உம3 ழைத

மணைத" பறி எலா விவரகைள: ேக>9 மகிழ மித ஆவ
ெகா'Fகிேறா."

ேமபF பதி கிைடத பிற ேமாக தா\ மனதி இத ெப பார
நீகி0. இத" பிற சத"ப ேநத ேபாெதலா தம விவாக

ஆகிவி>ட3 எற விவரைத அவ ெதாிவி3 வி9வ3 வழகமா !
-------------

8. நா-திகதி ெவ./0

இகிலாதி இர'9 வஷ வாச3" பிற பிரம ஞான சகைத$ ேசத
இ சேகாதரகCட ேமாக தாஸு$ சிேநக ஏப>ட3. அவக கீைத

பF3 ெகா'Fதாக. ேமாக தாைஸ: தகCட பF"பத

அைழதாக. அ3வைரயி ேமாகன கீைத பF"பதிைல. ஆகிேலய S'9

வைரயி தா பகவ கீைத பFகவிைலேய எபைத எ'ணி அவ ெவ>க"

ப>டா. பிற அவகCடேன பகவ கீைதயி சOகித %ேலாககைள: ஸ

எ>வி அனாF ெமாழி ெபய"ைப: பFக ெதாடகினா. பகவ கீைத

விைல மதிக Fயாத ஒ ஞான" ெபாகிஷ எ0 அவ ேதாறிய3.

ஞான களி பகவ கீைத ஒ"பான 3 ேவெறா0மிைல ெயப3 மகாமா
காதி பிகாலதி ெகா'ட உ0தியான தீமான.

காதிமகா தினேதா0 நடதி வத மாைல" பிரா தைனகளி பகவ கீைத
இர'டாவ3 அதியாய %ேலாகக பாராயண ெச ய"ப>9 வதைத நீ
அறிதி"பா . அத இர'டாவ3 அதியாய %ேலாககளி இர'9
%ேலாககளி க3 பி வமா0 :

"மனித இதிாிய விஷயகைள" பறி$ சிதி"பதனா அவறி ப0த

உ'டாகிற3. ப0த--3 ஆைச பிறகிற3. ஆனச ேராதமாக ெகா=3
வி>ெடாிகிற3. ேராததினா சிைத மயக, நிைன, தவ0தD

உ'டாகிறன. நிைன, தவ0தலா #தி நாசமைடகிற3. #தி நாசதினா
மனித அழிகிறா.”

ேமபF க3ைடய பகவகீைத %ேலாககைள த த- பFதேபாேத
ேமாக தா\ இதயதி ஞான தீபைத ஏறி ைவதன.
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பிற அத$ சேகாதரக Hறியத ேபாி ஸ எ>வி அனாF "ஆசிய தீப"

எற ைல: ேமாக தாO பFதா. "ஆசிய தீப " எப3 #த பகவாEைடய

சாிதிர. ஏெகனேவ கைண: தயாள Fெகா'Fத ேமாக தா\
உளைத அத  ெபாி3 கவத3.

இத$ சமயதி ெபஸ'9 அைமயா பிரமஞான சகைத ேசதா.

அவைர: சக தைலவரான பிளாவ>Oகி அைமைய: பா"பத ேமHறிய
சேகாதரக ேமாக தாைஸ அைழ3$ ெசறாக. பிரமஞான சகதி

ேசபFயாக, அவ$ ெசானாக. "எEைடய ெசாத மதைத" பறி

இE நா சாியாக ெதாி3 ெகாள விைலேய ! அ"பF ெதாி3

ெகாவத னா எத மத$ சகதிD ேசர நா விபவிைல" எ0

ேமாகதாO ெசா- வி>டா. ஆனாD பிரமஞான சகதாாி கைள"

பFததனா ெப பய அைடதா. ஹி3 மததி >9 நபிைககேள

அதிக எ0 பாதிாிமாகளி பிரசாரதினா ஏப>Fத த"பபி"பிராய
நீகி0.

ைசவ ேபாஜன சாைலெயாறி உதமரான கிறிO3வ ஒவைர ேமாக தாO
சதிதா. இராஜ ேகா>ைடயி வசிதேபா3 சில பாதிாிமாகளி அபத"

பிரசாரதினா கிறிO3வ மதைத" பறி தம ஏப>Fத தாA வான

அபி"பிராயைத அவாிட Hறினா. அத கிறிO3வ ந'ப, "நா #லா
உ'பதிைல ; ம3பான ெச வதிைல; கிறிO3வ ேவத ம3 மாமிச

அ3பF க>டைள யிட, இைல. நீ தய, ெச 3 ைபபி வாசிக ேவ'9"

எ0 Hறி, ஒ ைபபி #தக வாகி ெகா9தா.

ைபபி #தகதி பைழய ஏபா9 ேமாக தாஸு அKவளவாக"

பிFகவிைல. ஆனா #திய ஏபா9, கியமாக ஏ%நாத மைலேம-3
ெச த உபேதசகC, ேமாக தா\ இதயதி இட ெப0வி>டன.

"தீைம" பதி தீைம ெச யாதீ. வல 3 கனதி அFதவE இட3

கனைத: கா>9க. உக ச>ைடைய ஒவ எ93$ ெசறா அவE

உக ேபாைவைய: ெகா9க !" எE கிறிO3வ சமயதி சாரமான

உபேதசக ேமாக தாஸு மிக மகிA$சிைய ததன. பகவ கீைதயி

உ>ெபாC, "ஆசியதீபதி அடகிய த3வ, ஏ%நாதாி உபேதச
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சாராசதி ஒ0தா எ 0 ேமாக தாO அறிதா. ெமாததி, 3ற,
தியாகேம ேமலான சமய வாAைக எற ந பிைக உ'டாயி0.

காைல எ=திய "Rர Rர Pைஜ:" எற - "Rர தீகதாிசி " எE

அதியாயைத" பF3 கம3 நபி அவகளி க9 விரத வாAைகைய" பறி
ெதாி3ெகா'டா. எனேவ, இOலா மததி ேபாிD ேமாக தாO

மாியாைத ஏப>ட3.

இேத காலதி இகிலாதி நாOதிக" பிரசார ஒ பகதி தீவிரமாக நட3
ெகா'Fத3. அதனா ேமாகன தா\ மன ச-கவிைல.

இகிலாதி சாலO பிரா>லா எபவ இதியாவி பிரசிதி ெபற ந'ப.

இதியா,காக ெராப, பாி3 ேபசியவ. ஒ=கதிD ஜீவகா'யதிD

சிறதவ. ஆனா அவ "கட, உ'9" எE நபிைக தம இைலெய0, சமாகேம உ'ைமயான சமய எ 0 ெசா- வதா.

சாலO பிரா>லா காலமானேபா3 அவைடய உட அடக ெச ய"ப>ட
இட3 ல'டனி அ"ேபா3 வசித அKவள, இதியகC

ெசறிதாக. ேமாக தாஸு ெசறிதா. திபி வேபா3 அவ ஒ

ரயிேவ Oேடஷனி ரயிDகாக காதிக ேநத3.

#ைகவ'F நிைலயதி ஏக H>டமாயித3. H> டதி-த நாOதிக
ஒவ அ நிற ஒ கிறிO 3வ" பாதிாியாைர R' வ# இ=தா.
“ நல3 ஐயா, கட, ஒவ இகிறா எபதாக நீக ந#கிறீக
அலவா?" எ0 அவ ேக>டா.
"ஆ, ந#கிேற" எ0 அத உதம" பாதிாியா சாதமான ர- பதி

ெசானா.

"அ"பFயானா, தய, ெச 3 ெசாDக. தக கட, எKவள, ெபாியவ?
அவ எேக இகிறா?"
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"நம அறி: திற உ'டானா, ந இவாி இதயகளிD அவ
இகிறா" எறா பாதிாியா.

"ஓ! இ3தாேன ேவ'டா எகிேற? எைன ழைத எ 0 நிைன3
ெகா'_களா?" எ0 அத நாOதிக Rர Hறிவி>9" ெப ெவறி
அைடதவைர" ேபா %றிD உளவகைள" பாதா.

கிறிOதவ" பாதிாியாேரா அடகைத அணிகலனாக" P'9 ெமௗன சாதிதா.
இயைகயிேலேய ப'பா9 ெபற ேமாக தா\ இள உள ேமபF

வாவாததினா நாOதிகதி ேபாி அதிகமான ெவ0"# ெகா'ட3.
--------------

9. பாாி-ட ஆனா

பாாிOட ப>ட ெப0வதகாக அலவா ேமாகதாO இகிலா3"
ேபானா? அ3 என ஆயி0 எ0 இ" ேபா3 ெசாDகிேற.

பாாிOட ஆவ3 மிக, %லப எ0 ேஜாஷிஜி Hறிய3 0 உ'ைம.

இதியாவி உள3ேபா இகிலாதி ச>ட கலாசாைலகC$ ெச0
பFகேவ'Fயதிைல.

பாாிOட ப>ட ெப0வத ஒ மாணவ இர'9 நிபதைனக Pதி

ெச யேவ'9. அைவ என ெவ0 ெசால>9மா? தபி ! (1) மாணாககC
பாாிOட - நீதிபதிகCமாக$ ேச3 உ>கா3 பலைற வி3 சா"பி>டாக
ேவ'9. (2) றி"பி>ட சில கிய பாீ>ைசகளி ம>9 ேதறேவ'9.

வி3 சா"பி9வ3 எனதி எ0 நீ அறிய விபலா. காலதி ச>ட

மாணாககளி ெதாைக மிக ைறவாயிதேபா3 பாாிOடகC நீதிபதிகC
ச>ட மாணாககC கல3 பழவதகாக, ச>ட விஷயகைள" பறி$

ச$ைசக ெச வதகாக, இத வி3க ஏப9தினாகளா. இ"ேபா3

மாணாககளி ெதாைக மிக அதிக. பாாிOடகC நீதிபதிகC எேகேயா ஒ

ைலயி உ>கா3 தகC ேபசிெகாவாக. மாணவகCட அவக
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ேப%வதேக வசதி இரா3. எனேவ, இத வி3க ஏப9திய ேநாக

இ"ேபா3 நிைறேவ0வேதயிைலயா. ஆனாD சபிரதாயைத ம>9 விடாம

அEF3 வகிறாகளா.

தபி! இதியா ேதசதிேல தா நா பைழய சபிரதாயகைள அதிகமா 

க>Fெகா'9 அ=கிேறா எ0 சாதாரணமா

நிைனகிேறாமலவா?

ஆகிேலய நைம விட" பைழய சபிரதாயகளி அதிக" ப0 உளவக,

நைம விட அதிகமாக ஆகிேலய >9 நபிைககC பழக வழககC
உளவக எ0Hட$ ெசாலலா.

ஒ காலதி பிாி>F பா-ெம'F 200 அகதினதா இதாகளா.
ஆைகயா 200 ஆசனக ம> 9 பா-ெம'F ேபாட"ப>Fததா.

இ"ேபா3 650 அகதினக இதேபாதிD பைழய சபிரதாய"பF 200

ஆசனக தா இகிறனவா. னா வதவக தா ஆசனதி

உ>காரலா. மறவக பினா நிகேவ'Fய3தா ! எ"பFயிகிற3 கைத !
பாாிOட ஆவதகாக வி3க நட விஷய இ"பF"ப>ட
சபிரதாயதா.

பாாிOட வி3க 0 மாத3 இப3நாD நைடெப0. இவறி
ைறத ப>ச ஆ0 வி3கC மாணவக க>டாய ேபாகேவ'9.
இமாதிாி 0 வஷ கால வி3கC" ேபா  தீரேவ'9.

வி3 எறா, இலவச$ சா"பா9 அல. இர'9 அல3 0 &பா

ஒKெவா மாணாகE ெகா9க ேவ'Fயி. பண ெகா9க ேவ'Fய3

க>டாய. ஆனா சா"பி9வ3 க>டாய அல ; %மா உ>காதி3வி>9
திபலா. ெபா3வாக விதி நல உண, வைககC ம3பான வைககC

ெகா9க"ப>ட பFயா மாணவக ஒ ைக பா3 வி9வாகளா ! ேமாக

தாஸுேகா அவைடய விரத இத3. #லா கலத உண, ம3பான

அவ உதவா. த-ெலலா ேமாகதாO %மா உ>கா3 பாதி3-

வி>9 திபினா. எனேவ அவைடய ப தகC கிைட

எபதகாக மற மாணவ ேகாFக தகCட ேச3 உ>காபF ேமாக
தாைஸ வ#0தி அைழபF ஏப>ட3. அ"ெபா=தலா வி3களி

ேமாகதாO ஏக கிராகி !
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ெகாGச கால3" பிற ேமாக தாஸு ைதாிய பிற3, பாாிOட -

நீதிபதிகCகாக தனியாக ெகா9க"ப>9 வத பழகைள: கறிவைககைள:
தம ெகா9க ேவ'9ெம0 ேக>9 ெப0 ெகாள ஏபா9 ெச 3
ெகா'டாரா.

'சா"பா>9 ராம' எ0 ந ஊாி ேவFைகயாக$ ெசாகிேறாமலவா?
இ3ேபாலேவ இகிலாதி சாதாரணமா $ ' சா"பா>9 பாாிOட' எ0
ெசாDவ3'டா.

வி3 விஷய இ"பFயிக ; பாீ>ைச சமாசார என ெவ0 ேக. இர'ேட
இர'9 விஷய பறிய பாீ>ைசக நட. ஒ0 ேராம ச>ட ;

இெனா0 ஆகில நா>F பழைம$ ச>ட. இவறி தனி தனி"

பதிகC" பாீ>ைச" ேபாகலா. பாீ>ைசகC" பாட#தகக

றி"பி>Fதாக. ஆனா யா சிரம"ப>9" பF"பதிைல. இர'9 அல3

0 மாத இேலசாக றி"#கைள" பF3வி>9" பாீ>ைசகளி ேதறிவிடலா.
பாீ>ைச ேகவிக மிக, %லபமானைவ. பாீ>ைச" பாிேசாதககேளா தாராள

மன உளவக. ஆைகயா பாீ>ைச எ=3கிறவகளி 100- 95 ேப த

99 ேப வைரயி ேதறிவி9வா-களா!

இ"பF இகிலாதி பாீ>ைசகைள$ %லபமா

ைவதிதாக ; இதனாேல தா

பF"# Fத3 ஆகில இைளஞக பல அாிய காாியகைள$ சாதி"பத
Fத3.

நைடய நா>Fேலா, பாீ>ைசகைள எKவள, கட மாக$ ெச யலாேமா

அKவள, கடமாக$ ெச 3 ைவதாக! இதனா பாீ>ைசகளி ேதறி ஒ

மாணாக ெவளிேய வவத அவEைடய அறிவி சதிெயலா
ெசலவழி3ேபா

உடD அறி, ேசா3 வி9கிறன. இதியா %ததிர

அைடத பிறHட இன அதைகய பாீ>ைசகைளேய நம3 நா>F

க>Fெகா'9 அ=கிறாக. ஆனா இைதெயலா உனிட ெசாவதி

பய என? பாீ>ைசக கடமாயிகேவ'9 எ0 நீயா ெசாDகிறா ?
ேபாக>9 !

பாாிOட ப>ட3ாிய பாீ>ைசக இKவள, %லபமாக இ3 ேமாக தாO
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அவைற HFயவைரயி கடமாகிெகாள யறா! றி"பி>ட பாட

#தககைள ெயலா மிக, சிரம"ப>9" பFதா ! ேராம ச> ட, ஆகில$
ச>ட எலா பFதா.

இKவள, பF3 ேநர பாகியித3. R' ெபா=3 ேபாக மனமிறி

ல'ட ெம>ாிேலஷ பாீ>ைச" ேபாக தீமானிதா. அத" பாீ>ைச"

பைழய லதீ பாைஷ:, #திய ஐேரா"பிய பாைஷ ெயா 0 க0ெகாள

ேவ'Fயித3! லதீ பாைஷ பாாிOட ேவைல மிக, பயப9 எ0

ேமாக தாO ேகவி"ப>டா ; எனேவ லதீ பFக ெதாடகினா. ஆனா

த தடைவ பாீ>ைச" ேபானதி லதீ பாைஷயி ேதறவிைல. இE

அதிக" பிFவாத3ட பFக ெதாடகினா. பF"பத அEசரைணயாக

வாAைக ைறைய ேமD எளியதாகி ெகா'டா. எ'ெண

அ9"# ஒ0

வாகி தின காைலயி அவேர உண, தயா ெச 3 ெகா'டா. காைல உண,

ஓ> தானிய H= ேகாேகா,தா. மாைலயி மீ'9 அைறயிேலேய

ெரா>F: ேகாேகா, தயாாி3$ சா"பி>டா. மதியான  தி ம>9

ெவளியி ைசவ ேபாஜன சாைல ஒறி சா"பி> டா. இKவித வாA, ைறைய

எளியதாகி ெகா'ட காரணதினா, பண மி$சமாயி0 ; பF"பத$

சாவகாச அதிக கிைடத3. தின ஒ ஷி- 0 ெபO ெசலவி
கால>ேசப நடத3. மாத ஐ3 ப, மி$சமாயி0. கைடசியி, ல'ட
ெம>ாிேலஷ பாீ>ைசயிD (லதீ பாைஷ உபட) ேதறிவி>டா !

தபி ! ல'டனி ேமக'டவா0 எளிய வாAைக நடதிய3 ேமாக தாஸு

கடமாயிகவிைலயா; சேதாஷமாகேவ இததா. இைத" பறி காதிஜி

த %ய சாிததி எ=தியி"பைத ேக :-

“எளிய வாA, ைறைய ைகெகா'டதா எ வாAைக சேதாஷமறதாயி0
எ0 யா எ'ணேவ' டா. அத மாறாக இத மா0த ல எ

அகநிைலைம: #ற நிைலைம: ஒ0ைம" ப>டைத க'ேட. ஆகேவ #திய

வாAைக உ'ைமேயா9 ஒ>Fய வாAைகயாயி0. இைத நா உணதேபா3

எ ஆமா (எைலயற) ஆனத சாகரதி மிதத3."

இKவா0 ேமாகதாO ல'ட ெம>ாிேலஷ பாீ>ைசயிD பாாிOட

பாீ>ைசயிD ேத0வத" பிரயதன ெச 3ெகா'9 அேத சமயதி தம
தாேம ஆம பாீ>ைசகC நடதி ெகா'Fதா. அவறி ெவறியைட3
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வதா.
0 வஷ கால ல'டனி வசித பிற கைடசி யி 1891- வஷ ஜூமீ
10௳ ேமாகதாO காதி பாாிOட ஆனா. ம0நா 11௳ இதியாவி

ைஹேகா>9 களி வகீ ெதாழி நட3 உாிைம ெபறா. பிற ஒ

தினHட இகிலாதி அவ தாமதிகவிைல. ஜூ 12௳ யேற

இதியா," பிரயாணமானா.
--------------

10. கவைல கட

எO. எO. அOஸா எE க"ப- ேமாக தாO தா

நா9 ேநாகி" பிரயாண

ெச தேபா3 அவைடய மன கவைலகட- ஆAதித3. பாாிOட

பாீ>ைசயி ேதறி வி>டாேர தவிர, வகீ ெதாழி நடதலா எE நபிைக
ஏபடவிைல. ச>ட ேகா>பா9க பFதிதாேர தவிர, அவைற ஆதாரமாக
ெகா'9 ேகா>9களி வாதமிடலா எE ைதாிய உ'டாகவிைல.

ேமD, இதிய$ ச>டகைள" பறி இலாதி அவ ஒ0ேம ககவிைல
யலவா? இதிய$ ச>டக ெதாியாம இதிய ேகா>9களி எ"பF
வாதமி9வ3 எ0 எ'ணி அைதாிய"ப>டா. கட ந9வி ஆதர,

ஒ0மிலாம விட"ப>டவEைடய உளைத" ேபா அவைடய உள

தவித3. பபாயி அத னாேலேய பிரசிதி யைடதித ஸ பிேரா\ஷா

ேமதா எE ேதசபத" பிரக நீதி மறகளி சிமைத"ேபா கஐைன
ெச வா எ0 ேமாக தாO ேகவி"ப> Fதா. இகிலாதி பாாிOட

பாீ>ைச" பFதைத ெகா'9 இதிய ேகா>9களி ஸ பிேரா\ஷா

ேமதா எKவித கஜைன ெச திக F: எப3 ேமாக தாஸு ஒேர

விய"பாயித3. ஸ பிேரா\ஷா ேமதாைவ" ேபாற பிரபல வமான
அைட: எ'ண லவேலச ேமாக தாஸு இகவிைல. ஜீவன3

ேவ'Fய பணமாவ3 சபாதிக F:மா எபேத அவ$ சேதகமா யித3.
இத விஷயைத" பறி இகிலாதி-தேபாேத ேமாக தாஸு கவைல

ஏப> Fததா. இதிய மாணாககளிட அ# ெகா'9 #திமதி Hறிவத
மிOட பிரடாி பிக> எE ஆகிேலயைர" பாபF ஒ ந'ப

Hறினாரா. அKவிதேம ேமாக தாO ெச0 பிக> எபவைர" பாதாரா.

ேமாக தா\ கவைல இனெதபைத" பிக> ெதாி3 ெகா'ட3 பி
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வமா0 #திமதி ெசானாரா :- "ஒKெவா வ பிேரா\ஷா ேமதா ஆக

Fயா3. வகீ ெதாழி ெச வத ேமதாைவ"ேபா ேமதாவியாக இக

ேவ'Fய அவசிய இைல. சாதாரண யசி திறைம:, நாணய

இதா ேபா3. உைடய கட என ெவ0 ெதாி3 ெகா'ேட.

உம" ெபா3" பF"# ெராப ைற,. வகீ ெதாழி ெச வத உலக

ஞான அவசிய. மனித %பாவ ெதாிதிக ேவ'9. ஒவEைடய கைத"

பாேத அவEைடய ணகைள அறி: திறைம ேவ'9. அேதா9 சாிதிர

அறி, மிக, அவசிய. நீேரா இதியாவி சாிதிர Hட" பFததிைல.

ஊ" ேபான3 இதிய சாிதிர #தககைள வாகி" பF:க. மனித

%பாவைத அறிவத இE சில கைள வாகி" பF:க. அைதாிய"பட

ேவ'டா!"

இமாதிாி பிக> எபவ ெசான #திமதிைய ேமாக தாO மறகேவயிைல.
கியமாக, வகீ ெதாழி- ெவறி ெப0வத யசி:, நாணய

இதா ேபா3 எ0 Hறிய3 அவைடய மனதி ஆழ" பதிதித3.

எனேவ, மனதி கவைல அதிகமாேபா ெதலா பிக> Hறியைத ஞாபக"
ப9தி ெகா'9 ேமாக தாO ைதாிய ெபற யறா.

பாாிOட ேமாக தாO இதியா," பிரயாணமான3 ஜூ மாததி எ0

ெசாேனனலவா? ஜூ ஜூைல மாதகளி அரபி கட- ெகாதளி"# அதிக

மாயி. ஏட 3ைறகதி-3 அைலக வர வர" ெபாிதாகி க"பைல"

பாடா " ப9தின. இ3 காரணமாக" பிரயாணிகளி பல ேநா வா " ப>டாக.

ஒவேம அைறைய வி>9 ெவளிவவதிைல. ஆனா ேமாக தாO Pரண

ெசளகிய3ட இதா. க"ப- ேம த>Fேல நி0 ெபாிய ெபாிய அைலக

வ3 க"பைல ேமா3 கா>சிைய" பா3 ெகா'9 இதா.

அமாதிாி ெப அைலக அவைடய உளதிேல: அF3 ெகா'Fதன.
க"ப இதியாைவ ெநக ெநக உளதி அைலகC ெபாிதாயின.

பபாயி-3 இகிலா3" #ற"ப9 த0வாயி சாதி க>9"பா9 எE
ெதாைல வ3 0கி>ட3 அவ நிைனவி இத3. திபி தா நா>ைட

அைடத பிற அத ெதாைல ஆளாபF ேநேமா எனேமா? இ3ேபாற >9 வழககைள ெயலா ஒழி3 இதியாவி சக

வாAைகயி சீதிதகைள$ ெச ய ேவ'9 ெம0. ேமாக தா\ இள

உளதி பபல சிதைனக ேதாறி ெகா'Fதன.
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ஆ ; தபி ! ேமாக தாO பினா மகாமா காதி ஆவத அவசியமான

அOதிவார அ"ேபாேத அவைடய உளதி ேபாட"ப>9 வத3. இ3ேபா

இE எதைனேயா தடைவ ேமாக தாO க"ப பிரயாண ெச : பFயாக
ேந. ஒKெவா தடைவ: ெவளிேய கட அைமதியா இதாD அவ

உளதி சிதைன அைலக ேமாதி ெகா'F. க"ப--3 கைரயிேல

இறகிய3 மிக, கடமான நிைலைமகைள அவ சமாளிக ேவ'F யி.
ேமாக தாO சிறிேதE அைதாிய" படாம நி0 சமாளி"பா. இைதெயலா
இத$ சாிதிரதி பி பதிகளி நீ பா"பா .
--------------

11. ேகா34 த வழ

பாாிOட ேமாக தாO காதி பபா  3ைறகதி இறகிய3 மிக 3யர
த ெச தி அவகாக கா3 ெகா'Fத3. ேமாக தாO

இகிலாதி-த ேபாேத அவைடய அைம தாயா காலமாகி வி>டா,

Sரேதசதி இ-ேபா3 இைத ெதாிவி3 அவைர 3ப3 ஆளாக
ேவ'டாெம 0 அவைடய சேகாதர ேமபF ெச திைய கFததி
எ=தவிைல. க"பைல வி>9 இறகிய,டேன ெதாிய"ப9தினா.

ேமாக தா\ மனதி இத எதைனேயா எ'ணக அத$ ெச தியினா

பக0" ேபாயின. அைன தைன வரேவ0 த=வி ெகா'9 மகிAவா

எ0 எதிபாதா. "இகிலாதி 0 வஷ வசிேத. ஆயிE விரத

பக ெச யவிைல. தகC அளித 0 வா0திகைள:

நிைறேவறிேன" எ0 ெபைம:ட ெசா-ெகாள விபினா. இத

வி"பக நிைறேவ0வதகிைல. ஆயிE ேமாக தாO அைனைய

நிைன3 அ=3 #லபிெகா'Fகவிைல. ெச ய ேவ'Fய ைவதிக

கிாிையகைள$ ெச 3 வி>9 வாAைகாிய ெதாழிைல ெதாடவதி கவன
ெசDதினா.

ேமாக தா\ தைமயனா அவைர"பறி ஆகாச ேகா>ைடக பல

க>Fயிதா. பாாிOட பாீ>ைசயி ேதறி வதி த சேகாதர ெபய

#க= ெப0" பாாிOட ெதாழி- பண நிைறய$ சபாதிக" ேபாகிறா, எ0

நபியிதா. தபி இைளயவ பாாிOட ெதாழி- ெதாடவத ேவ'Fய

எலா விதமான ஏபா9கைள: தவ ெச 3 ைவதிதா.

எனேவ, பபாயி 'பாாிOட' எற ேபா9 ெதாக வி>9 ெகா'9 ேமாக
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தாO ெதாழி ெச ய ஆரபிதா. ஆனா, தபி ! பாாிOட ேமாக தாஸு

கிைடத த வழைக அவ நடதிய இல>சணைத" பறி ேக>டாயானா

உன ஒேர ஆ$சாியமாயி ; உனா நபேவ Fயா3. காதி மகாமாேவ
தம3 %ய சாிததி எ=தியிரா வி>டா யாராDேம நப Fயா3.

வாத ெச வதி உலகதிேலேய யா இைணயிைல ெய0 பிகாலதி #கA
ெபறவ காதிஜி. ல>சகணகான மகளி னா ஆயிரமாயிர

ெபா3H>டகளி ேபசியவ காதிஜி. கவன ெஜனரக, பிரதம மதிாிக

உபட உலகதி பிரசித இராஜததிாிக எலா திைக3

திண0பFயாக தம3 க>சிைய எ93$ ெசாD ஆற ெபறிதவ.
அதைகயவ பபா

'Oமா காO' ேகா> ஒறி ஒ சி0 வழகி மாமிபா

எE ெப'மணியி சாபாக ஆஜரானா. வழகி மமிபா

பிரதிவாதி. எனேவ,

வாதி தர"#$ சா>சிகைள பாாிOட ேமாக தாO 0 விசாரைண ெச ய

ேவ'Fயித3. த சா>சிைய 0 விசாரைண ெச வதகாக எ=3

நிறா. ஆனா ஒ0 ேக>க ேதாறவிைல. தைல %ழல ஆரபித3. நீதி

மற நீதிபதி: சா>சிகC எலாேம %ழDவதா  ேதாறிய3. ஒ

ேகவி: ேக>காம ேலேய ஆசனதி உ>காதா. க>சிகாாி மமிபாயி

பிரதிநிதி பகதி இதா. அவாிட தமா வழ நடத Fயா ெத 0

ேவெறா வகீைல அமதி ெகாCபF: ெசா- வி>9 ெவளிேயறினா.
இமாதிாி தயக3 திைக"# 'சைப ேகாைழதன' எ0

ெசாவாக. வாAைகயி ஆரபதி காதி மகாமா சைப

ேகாைழயாயிதா எப3 மிக ஆ$சாியகரமான விஷய இைலயா?

இத த அVபவ3" பிற பாாிOட ேமாக தாO ேகா>9" ேபாவைத
நி0தி வி>டா. வழக சபதமான வி'ண"பக எ=தி ெகா9"பதி
தம ஆற உ'9 எபைத க'9பிFதா. இத ேவைல ெச ய

ெதாடகினா. ஆனா இதி வமான ேபாதிய அள, கிைடகவிைல.
உபாதியாய ஆகலா எற வி"ப உ'டாயி0. ஆகில பாைஷயி நல

ேத$சி இதபFயா அத பாைஷைய நறாக கபிகலா எற நபிைக
இத3 . "ஓ ஆகில உபாதியாய ேதைவ. தின ஒ மணி ேநர ெசா-

ெகா9க ேவ'9. மாத$ சபள &. 75 " எற விளபரைத" பா3 வி>9
விளபர ெச தித நபாிட ேபானா. ேமாக தாO பி. ஏ. ப>டதாாி அல
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எ0 ெதாித3 அவைர ேவ'டா எ0 ெசா- வி>டா விளபர ெச தவ.
எ"பF யிகிற3 கைத !

"உலகதிேலேய ஆகில பாைஷைய" பிைழக இலாமD லாகவமாக,

ைகயாளHFய ஒ சிலாி காதிஜி: ஒவ " எ0 நீ ேகவி"ப>F"பா .

அ"பF" ப>டவ வாAைக ெதாடகிய ேபா3, அவைர ஆகில கபிக

லாயகிலாதவ எ0 ெசா- வி>டாக !

அதேபாி பபாயி இ"பதி இனி" பயனிைல எ0 க'9 பாாிOட
காதி இராஜ ேகா>ைடேக ேபா

வி9வ3 எ0 தீமானிதா. அத

அவைடய சேகாதர இைசதா. சேகாதர ஏெகனேவ இராஜ ேகா>ைட யி

ஒ சின வகீ ; இெனா வகீDட H>டாக$ ேச3 ெதாழி நடதி

ெகா'Fதா. ேமாக தாஸ இராஜ ேகா>ைட வ3 வி>டா வி'ண"ப
தயாாி"ப3 த-ய ேவைலக அவ ெகா9கலா எ0 நிைனதா.

பபா  Fதனதி ெசல, மி$சமா. எனேவ, ஆ0 மாத பபா

வாAைக நடதிய பிற பாாிO பட ேமாக தாO காதி இராஜ ேகா>ைட$
ெசறா.

பபாைய வி>9 ேமாக தாO #ற"ப9வத  அவைடய பபா

வாAைகைய" பறி$ சில விவரகைள H றேவ'9. திைர வ'Fயிேலா

Fராமிேலா- அவ ஏ0வ3 கிைடயாதா. தின, பபா

ைஹேகா>9, நட3

ேபாவாரா : நடேத திபி வவாரா. இதனா பண மி$சமான ேதா9, ேதக
ஆேராய3 அத வழக உகததாயிததா. பபாயி அவைடய

ந'பக பல அFகF ேநாயினா ப93 ெகாவ3 வழகமா ; ஆனா

காதிஜி ஒதடைவHட ேநா

எ0 ப9த3 கிைடயாதா. தினேதா0 சிறி3

Sரமாவ3 நட வழகைத காதிஜி கைடசிவைரயி ைகெகா'Fதா.
"இத நல வழகதி நபய கைள இறள, நா அV" வி3 மகிA3
வகிேற" எ0 சதிய ேசாதைன யி மகாமா காதி எ=தியிகிறா.

பபாயி இதேபா3 பாாிOட ேமாக தாஸு ராஜ சதிர எE ஒ

வதகட ந># உ'டாயி0. இவ இபைத3 வய 3ள இைளஞதா.

ஆனா கவிஞ எ0 சதாவதானி எ0 #கA ெபறிதா. காதிஜி

அவைடய அதிசய ஞாபகசதி அளவற விய"ைப யளித3. ஆனா அவைடய

நெலா=க3காக, சமயகைள" பறிய ஞான3காக,ேம காதிஜி அவ
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மீ3 மாியாைத ெகா'டா. தானத எபவாி கீத ஒைற அவ அFகF

பாF ெகா' F"பாரா. அத கீததி க3 வமா0 :- "தினசாி

வாAைகயி நா #ாி: ெசய ஒKெவாறிD ஆ'டவைன எ"ேபா3

கா'கிேறேனா அ"ேபாேத கிதாதனாேவ. தானதாி உயிைர தாகி

நி -ைழ ஆ'டவேன அேறா?"

ரா சத ெபாிய ரதின வியாபாாி. 3, ைவர" பாீ>ைசகளி அவ

ைகேததவ. எனிE நைக கைட யி ெப>FயFயி உ>கா3 ெகா'9
வியாபார ெச த ேநர ேபாக ஏதாவ3 ஒ சமய ைல" பF3

ெகா'F"பாரா. உலக வாAைகயி மதியி தாமைர இைல த'ணீைர"

ேபா இ3ெகா'9 ரா

சத கட,ைள ேதF ெகா'Fதா எப3

காதிஜி ஐயமற ெதாித3. பிகாலதி எKவளேவா சமய மாகைள:

மத தைலவகைள: காதிஜி சதித3'9 ; அவகCைடய ேபாதைனகைள

ேக>ட3'9. ஆனா ரா சதைர" ேபா அவைடய மனைத யா கவர

விைல.

இKவா0 ரா

சதாி ஒ=க"ப0 அறி, ேமைம: சமய ஞான 

அவாிட காதிஜி" பிரமாதமான மதி"ைப: பதிைய: உ'டாகி0.
ஆயிE அவைர காதிஜி தைடய நாதராக ஏ0 ெகாள விைல.
இத விஷயமாக காதிஜி ெசா-யி"பைத ேக :"எEைடய  நாதைர இE நா ேதF ெகா'9 தா இகிேற.

ஆனா இ0 வைர எ இதய சிமாசன கா-யாகேவ இ3 வகிற3.
ஆம சாதன3 வழிகா>ட  ஒவ அவசிய எப3 ஹி3 சமய

ெகாைக. இதி என நபிைக உ'9. ஆனா அதைகய வானவ

பாிPரண மைடதவரா யிக ேவ'9. அைர ைற" பF"# அறி,

உளவகளிட ெலளகிக கவிைய க0ெகாளலா: ஆனா ஆம ஞான

ெப0வத இ3 Hடா3. பாிPரண ஞானிையேய பரம வாக ெகாள

ேவ'9. அதைகய ைவ" ெப0வதகாக நா நைடய ைறகைள

ெயலா ேபாகி ெகாள, Pரண3வ ெபற, இைட விடாம ய0 வர
ேவ'9. நா ெச ய ேவ'Fய யசிைய$ ெச 3ெகா'Fதா, நாத

கிைட"ப3 இைறவEைடய தி,ள"பF நட.'
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இKவித மகாமா காதி தம3 %ய சாிததி எ=தியிகிறா. அதபFேய அவ

வாAைக ெயலா Pரண3வ ெபற இைடவிடா3 பிரயதன ெச 3 வதா.

ஆயிE காதிஜி" பரம  கி>ட விைல. இைறவEைடய தி,ள ேவ0

விதமா யித3. அவேர ஆயிர கணகானவகC

ல>சகணகானவகC பரம வாக ஏபட ேவ'9ெம0 இைறவ
தி,ள இைகயி, அவ தத நாத கிைட"பாரா?

------------------

12. வா+வி த அதி6சி

பபாைய வி>9 காதிஜி இராஜ ேகா>ைட ெச றா. சேகாதர HறியபFேய

வி'ண"ப எ=திெகா9 ேவைல அவ நிைறய கிைட3 வத3. மாத

0 &பா

வைரயி வமான கிைடத3. இத நாளி காதிஜி ஏப>ட

ஓ அVபவ அவைடய வாAைகயி தலாவ3 ெப அதி$சிைய அளி த3.
அத அVபவ இ3 தா.

ேபாபத ராஜா, F[>9 நட"பத னா அவ அதரக

காாியதாிசியாக காதிஜியி தைமயனா ேவைல பா3 வதா. ராஜா,

அ$சமய த"# ேயாசைன ெசானதாக அவ மீ3 ற சா>ட"ப>ட3. இத

விஷய அ"ேபா3 ெபா-Fக ஏெஜ'9 எE பிாி>F சகாாி விேசஷ
பிரதிநிதியினா பாிசீலைன ெச ய" ப>9 வத3.

ேமபF உதிேயாகOத இகிலாதி காதிஜி இத ேபா3 அவ"

பாி$சயமானவ. ஓரள, சிேநக உாிைம பாரா>Fயவ எ0 ெசாலலா.
எனேவ அத ந>ைப" பயப9தி ெகா'9 ேமாக தாO ெபா-Fக
ஏெஜ'ைட" ேப>F காண ேவ'9 எ0 தைம" பறிய த"#

அபி"பிராயைத" ேபாக ேவ'9 எ0 காதிஜியி தைமயனா
விபினா.

இத ேயாசைன காதிஜி$ சிறி3 பிFகவிைல. தைமயனா நிரபராதியா-

யி ப>சதி தைடய க>சிைய$ ெசா-வி>9 ைதாிய3ட Fைவ
எதி பா"ப3தா சாியான ைற எ0 கதினா. அKவிதேம சேகாதராிட

Hறினா. ஆனா சேகாதர இத தேமாபேதச ஒ0 பிFகவிைல.

"உன கதியவாைர" பறி ஒ0 ெதாியா3. இேக எலா ெசவாகி

ல தா நைடெப0கிற3. உன நறா  ெதாித மனிதாிட எைன"பறி
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ஒ வாைத ெசாவ3 உன மிக, எளிய காாிய. அைத நீ ெச யவிைல

ெயறா சேகாதர வி%வாச உன ெகாGச இைல ெய0 தா ஏப9
!" எ0 Hறினா.

தம எKவளேவா உபகாரக ெச தி தைமயனாைடய மனைத"

#'ப9த விபாம காதிஜி ேமபF உதிேயாகOதைர" பாக$ ெசறா.
சதி"பி ஆரபதிேலேய இகிலா3 இதியா, உள விதியாச
ந ெதாித3. பைழய சிேநகைத நிைன"P>Fய3 3ைரயி க9க9"#

அதிகமாயி0. "அைத 3 உபேயாக"ப9தி ெகாள வதீரா??' எE ேகவி

அத க9க9த கதி ெநறியி ெதளிவாக எ=தி ஒ>F யித3.

ஆயிE காதிஜி தம3 சேகாதரைர" பறி$ ெசால ஆரபிதா. உடேன 3ைர

ெபா0ைம இழ3, “உைடய சேகாதர ெபாிய [A$சிகார. அவைர"பறி

உமிட எ3, ேக>க நா விபவிைல. அத ேநர என கிைடயா3.

உைடய தைமயனா ெசால ேவ'Fய3 ஏேதE இதா ைற"பF எ=தி
ெதாிவி3 ெகாள>9" எறா.

ஆனாD காதிஜி நி0தாம பிFவாதமாக ேமேல ேபச ஆரபிதா. "தய, ெச 3

நா ெசாவைத ேக>9 வி9க. அ"#ற எ3 ேவZமானாD ெச :க !"

எறா. 3ைர தைலேம ேகாப வ3 வி>ட3. "ேபா ! நீ ேபாகலா!"

எறா. காதிஜி ேபாக விைல. 3ைர தம3 ேசவகைன H"பி>9 காதிைய

ெவளிேய அE"#பF க>டைள யி>டா. ேசவக வ3 காதிஜியி க=ைத"

பிF3 தளியபF ெவளிேய ெகா'9 வ3 வி>டா.

இைத" பறிய ஒ ேவFைக$ சபவைத$ ெசாகிேற ேக, தபி ! 1926-

ஆ'F காதிஜி தம3 %ய சாிதைத 'எ இதியாவி எ=தி வதா. அ"ேபா3
இத க>ட வத3. வாரா வார மகாமா %ய சாிதைத ெமாழிெபய3"

ேபா>9 ெகா'Fத ஒ தின" பதிாிைகயி %வ ஒ>9 ேபாOட

விளபரகளி "மகாமா காதி க=ைத" பிF3 தள"ப>டா!" எ0

ெகா>ைட எ=3களி அ$சி>Fத3. அத சமய இதியாவி மாெப

ேதசிய தைலவராக மகாமா ஆகி யிதா. எனேவ தமிA மக ஒேர

பரபர"பைட3 ேமபF தின" பதிாிைகைய வாகி" பFதாக. "ஓேகா! இ3
பைழய கைதயா?" எ0 எ'ணி ஆ0த அைடதாக. இ3 அத காலதி
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கைட"பிFக"ப>ட ஒ வைக" பதிாிைக தம. ேபாக>9 ; ேமேல கைத$
ெசேவா.

ேசவகனா ேதாைள" பிF3 ெவளியிேல ெகா'9 விட" ப>ட ேமாக தா\

உள ேகாபதினாD ஆதிரதினாD 3F 3Fத3. 3ைரயி பகளா

வாச- நி0 ெகா'9 3ைர ஒ கFத எ=தினா. "எைன நீ அவ

மதி3வி>_. உம3 ேசவகைன ெகா'9 தாக$ ெச தீ. தக பாிகார உடேன
ெச யாவி>டா ச>ட"பF நட வFைக எ9"ேப !" எ0 அதி

றி"பி>Fதா.

3ைரயிடமி3 பளி$ெச0 பதி வத3! "நீ ர>9தனமா

நட3 ெகா'_.

ெவளிேய ேபாக$ ெசா-: ேபாகவிைல. ஆைகயா ேசவகைன வி>9

ெவளியிேல ெகா'9விட$ ெச ய ேவ'F வத3. உ இடேபா நடவFைக
எ93 ெகாளலா."

காதிஜி ேமபF பதிDட R9 திபினா. சேகாதர ாிட எலா Hறினா.

3ைரமீ3 எ"பF நடவFைக எ9 3 ெகாவ3 எ0 ெதாிய விைல. அத$

சமய ஸ பிேரா\ஷா ேமதா இராஜ ேகா>ைட ஒ வழ நிமிதமாக

வதிதா. ேமாக தாO ஒ பிரபல இராஜ ேகா>ைட வகீ லமாக அவாிட

ேயாசைன ேக>க$ ெச தா. ஸ பிேரா\ஷா ேமதா Hறியதாவ3 :-

"காதி இ"ேபா3தா இகிலாதி-3 திபி வதிகிறா. அதனா

அவ ேராஸ அதிகமாயிகிற3. வகீகC பாாிOடகC இமாதிாி

அVபவகC இ நா>F தயாராகேவ இக ேவ'9. ெபா-Fக ஏெஜ'>

மீ3 வழ ெதாடவதா நைம எ3, ஏபடா3. ெவ>கைத ெவளியி

ெசாலாம-"பேத நல3."

இத" #திமதி காதிஜி நGைச" ேபா இத3. ஆயிE ேவ0 ஒ0

ெச ய Fயவிைல. “இனிேம இத மாதிாி சகடதி ஒநாC அக"ப>9

ெகாள மா>ேட ; சிேநகிதைத$ ெசாத காாிய3 உபேயாகி3 ெகாள

யல மா>ேட !" எ0 அவ சகப ெச 3 ெகா'டா.

ேமபF சபவ காதிஜியி பிகால வாAைக" ேபாைகேய மாறி
அைம"பத ஏ3வாயித3.
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சேகாதரகாக எறாDHட அத உதிேயாகOதாிட சிபா%காக தா
ேபான3 தவ0 எபைத ேமாக தாO உணதிதா. எனிE அத

உதிேயாகOத அKவள, க9க9"# ெகா'டத ெவளியி பிF3

தCபF உதரவி>டத எKவித நியாய கிைடயா3. க0"# மனித வா

திற3 ேபசியேத அத ெவைளகார அதிகாாி" பிFகவிைல. அதிகார

ெவறியினா அவ மதிமயகி" ேபாயிதபFயாேலேய அKவள, ேகவலமாக

நட3 ெகா'டா. இ3 அவைடய சவ சாதாரண வழக எ0, யாைர:

அவ அவமதி"ப3 உ'9 எ0 ேமாக தாO ெதாி3ெகா'டா. அ"பF"-

ப>டவைடய ேகா>F ஆஜராவ 3 ேமாக தாஸு" பிFகவிைல.

இராஜேகா>ைடயி இதா அவைடய ேகா>9" ேபா  தீரேவ'F
வ.

இதகிைடயி கதியவா பிரேதசதி அரசியைல" பறி ேமாக தாO சிறி3
விசாாி3 ெதாி3ெகா'F தா. கதியவாாி சி0 சி0 சமOதானக
அேநக இதன. அத சமOதானகளி ராஜாக ெபபாD %ய

#தியறவக. பிறாிட ேயாசைன ேக>ேட எத காாிய ெச வாக.

எனேவ [A$சிகC இட தாராளமா யித3. ஒKெவா சமOதான மற

சமOதானகைள எதி3$ [A$சி ெச த3. ஒKெவா உதிேயாகOத மற
உதிேயாகOதரகC ெவFைவக$ [A$சி ெச தாக. எேலா ேம

உதிேயாகOத ேமாக தாைஸ ெவளிேய தள$ ெச த 3ைர தா. அவைடய

தயைவ" ெப0வத த- அவைடய ேசவகEைடய தயைவ ேதடேவ'9.

3ைரயி க'கC கா3கCமாக இத சிரOதா ெபாிய தக"ப சாமி.
3ைரையவிட$ சிரO தா வபF அதிக.

ெமாததி கதியவாாி அFத காேற விஷகா0 எ0 ேமாக தாஸு
ேதாறிய3. அேக யிதா ேமபF விஷவா:வினா பாதிக"படாம

த"#வ3 கF ன எ0 எ'ணினா. அேதா9, ேகா>9களி தைடய

க>சிகாரகC நியாய கிைட"பதிைல ெயபைத: ெதாி3

ெகா'Fதா. க>சிகாரகC நியாய கிைடக ேவZமானா ைறயிலா

ைறகைள ைகயாள ேவ'9. ேமாக தா\னா அ3 இயலாத காாிய.

இ"பF"ப>ட ேமாசமான நிைலைமயி அேக எ"பF யி"ப3, எதைன நா

அKவிடமி3 கால தள F: எ0 ேமாக தா\ உள கலகி
ெகா'Fத ேபா3, ஆ'டவ வழி கா>Fனா. ேமாக தாO எத
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இல>சிய3காக இK,லகி ஜனன எ9தாேரா அத காாியைத
ெதாடவதாிய கால வ3 HFய3.

ேபாபதாி-3 ஒ வியாபார கெபனியா ேமாக தா\ சேகாதர ஒ
கFத எ=தினா. அத விஷய வமா0 ; ேமபF ேபாபத வியாபார

கெபனி ெதனா"பிாிகாவி ெபாிய கிைள ஆIO இத3. இத கிைள

கெபனி சாபாக டப நீதிமறதி நாபதினாயிர ப, தாவா ஒ0
நட3ெகா'Fத3. பிரபல ெவைளகார பாாிOடக வழைக

நடதினாக. எனி E, கெபனிகாரகC உதவியா இ ெபா>9
இதிய வகீ ஒவ ேதைவயாக இத3. கெபனியாாிட வழ

விவரகைள ெதாி3ெகா'9 வழைக நட 3 பாாிOடகC அத

விவரகைள ெதாிய"ப9த ேவ'9. இத ேவைல ஒவைர அE"ப

F:மா?

இ"பF ேக>ட கெபனி தாதா அ"3லா கெபனி எ0 ெபய.

கெபனியி தலாளி தாதா அ"3லா அ"ேபா3 ெதனா"பிாிகாவி-தா.

அவைடய H>டாளி ேச அ"3 காீ ஜாேவாி எபவதா ேபாப தாி-3
ேமக'ட கFதைத எ=தினா. பிற அவ இராஜேகா>ைட வதா. ேச

ஜாேவாி ேமாக தாைஸ அவைடய சேகாதர அறிக"ப9தி ைவதா.

ேமாக தாஸு எ"பFயாவ3 கதியவாைர வி>9" ேபானா ேபா3 எ0

இத3. #திய நா9கைள" பாகலா, #திய அVபவகைள அைடயலா எE

ஆைச: ஏப>ட3. எனேவ அவ ெதனா"பிாிகா," ேபாக எKவித தைட:

Hறாம உடப>டா.

" எதைன கால அேக இகேவ'9? சமான என தRக?" எ0

ேக>டா.

"ஒ வஷ3 ேமேல அ இக ேவ'F யிரா3. ேபாக வர த வ"#"

பிரயாண$ ெசல, ெமாத 105 ப,E தகிேறா. ெதனா"பிாிகாவி

கெபனியி விதாளியா யி"Iகளாதலா ேவ0 ெசல, கிைடயா3" எறா
ேச ஜாேவாி.
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இதி-3 தைம வகீ எற ைறயி அைழக விைல ெய0,

கெபனியி ஊழியனாக இக$ ெசாகிறாக எ0 பாாிOட ேமாக தாO
ெதாி3ெகா' டா. ஒ வஷ3 105 ப,, சமான ைற, தா.

ஆயிE ேபர ேபசாம அைத ஒ"#ெகா'9 ேமாக தாO ெதனா"பிாிகா
ெசல ஆயதமானா.

தபி! இ3வைரயி காதிஜியி சாிதிரதி விேச. சபவகைளேயா Rர தீர$

ெசயகைளேயா நீ காணவிைல. இனிேம அதைகய சபவகC ெசயகC

ேமD ேமD ெதாட3 வர"ேபாகி றன.

இ3 வைரயி காதிஜியி சாிதிரைத கவனிதா ஒ விஷய ெதாியவ.

மகதான ஆமசதி பைடத ஒ ஜீவைன" பிரமா பைட3 வி>9, "க' திF
ஏபட"ேபாகிறேத!" எ0 பய3 வி>டா ேபாD! ஆைக யினாேலேய ஒ
சாதாரண 9பதி அத மகா #ஷைர" பிறக$ ெச 3 மிக$ சாதாரண
ைறயி வாAைக ெதாடக$ ெச தா ேபாD!

%வாமி விேவகானத, மகாகவி டாH த-யவகைள" ேபா இள

பிராயதிேலேய காதிஜியி ேமைத: ேமைம: ேசாபிகவிைல. ப'Fத

ஜவாஹலாைல" ேபா மகாமா ெசவதி பிற3 ெசவதி வளரவிைல.
ஆனா சிைறைய தகெதறி3வி>9 ெவளி வ மகா Rரைன" ேபால மகாமா
காதி: சாதாரண வாAைக யி-3 வி9ப>9$ சீகிர ெவளிவவா.

அ"ேபா3. அவைடய வாAைகயி எதைனேயா விைத நிகA$சிகைள: Rர$

ெசயகைள: நீ கா'பா .
---------------

13. அதிட/ பிரயாண

இகிலா3" பாாிOட பாீ>ைச" பFக" ேபான ேபா3 ேமாக தாO ஒ
பக உசாக ெகா' FதாD மெறா பக அைனைய" பிாி3
ெசDபF ேநத3 பறி வத"ப>டா. ெதனா"பிாிகா,"

#ற"ப>டேபாேதா கOSாிபாைய" பிாிய ேநத 3பறி வதினா.

இகிலாதி-3 ேமாக தாO திபி வதபிற அத தபதிகC

இர'டாவ3 ழைத பிறதித3. கOSாிபா  கவி கபிக, ம0

வாA, ைறயி சில சீதிதகைள கபிக, ேமாக தாO ய0 வதா.
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ஆகேவ, இைற அவகCைடய பிாி, இவ அதிக வத அளித3.

எனிE ேமாக தாO மனைத திட"ப9தி ெகா'9, "இE ஒ

வஷ3 எ"பF: சதி"ேபா" எ0 கOSாிபா  ைதாிய

ெசா-வி>9" #ற"ப>டா.

பபா  வத3 பிரயாண3 ஒ இைடa0 ஏப>ட3. றி"பி>ட க"ப-

த வ"# Fக> கிைடகவிைல ெய0 தாதா அ"3லா கெபனியி
பபா  காாியOத Hறினா. 'ெட'கி அதாவ3 க"ப- ேம தளதி

பிரயாண3 ஏபா9 ெச யலா எ0 ெதாிவிதா. பாாிOடராகிய தா

த வ"# கீேழ பிரயாண ெச வ3 ெகளரவ ைற, எ0 ேமாக தாO
எ'ணினா. (பிகாலதி றா வ"பிேலேய பிரயாண ெச ேவ எ0
பிFவாத ெச த காதிஜி தா அ"ேபா3 அKவித கதினா.) காாியOத

Hறியதி அவ நபிைக ஏபடவிைல. "நாேன ேபா

விசாாி3"

பாகிேற" எ0 ெசா-வி>9" ேபானா. க"ப தைலவைர$ சதி3,

"எ"பFயாவ3 ெநகி" பிF3 என ஓ இட க'9பிF3

ெகா9கHடாதா?" எ0 ேக>டா. க"ப- தைலவ ேமாக தாைஸ தைல
த கா வைரயி ஒ தடைவ உ0" பாதா. ேமாக தா\ ேதாற

எதனாேலேயா அவைடய மனைத கவத3. " எEைடய ெசாத அைறயி
இெனாவ பிரயாண ெச ய இட இகிற3. அத இடைத

மறவகC$ சாதாரணமா  ெகா9"பதிைல. ேவ'9மானா உம

தகிேற" எ0 க"ப தைலவ Hறினா.

ேமாக தாO மிக மகிA$சி:ட அைத ஏ0 ெகா'9 நறி Hறினா.
காாியOதாிட ெசா- த வ"# Fக> வாக$ ெச தா.

ெதனா"பிாிகாவி தம அதிட காதிகிற3 எற நபிைக:ட
1893- வஷ ஏ"ர மாததி பாாிOட ேமாக தாO காதி உசாகமாக
க"ப ஏறி" பிரயாணமானா.

பாாிOட ேமாக தாஸு ம>9தானா ெதனா"பிாிகாவி அதிட
காதித3? இதியா, உலக3ேம அதிட காதித3.

அநீதிைய: ெகா9ைமைய: எதி3" ேபாரா9வத$ சதியாகிரஹ எ

E அஹிசா தம ஆ:தைத ெதனா"பிாிகாவிேல யலவா காதிஜி க'9
பிF3 தயாாிதா !
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பாாிOட ேமாக தாO காதியி கெவ>9 அத க"ப தைலவாி மனைத
கவ3வி>ட3 எ0 ெசாேனனலவா? எதவிதமான நைமயிD ஏேதE

ஒ ெக9தD Hட இேத தீ ேபா-கிற3. க"ப தைலவாி சிேநகித

ேமாக தாO உதவியாக, இ த3 ; ஒ ெப அபாய3 அவைர

உளாகிய3.

பிரயாணதிேபா3 ெபா=3 ேபாகாக ேமாக தாஸு க"ப தைலவ
ச3ரக ஆட க0 ெகா9தா. ேமாக தாஸு பிாிய3ட க0

ெகா'டா. ஆனா இேலசி ஆ>ட பிFபடவிைல. எனிE ேமாக தாஸு

ஆ>ட ெசா- ெகா9"பதி க"ப தைலவாி ஊக சிறி3 தளரவிைல.

வழியி க"ப நிற த 3ைறக" ப>Fன லா பதி 0 நா ெதாட3
கட பிரயாண ெச த பிற கைரயி இறவத ஆைச உ'டாவ3

இய#தாேன? க"ப- பிரயாண ெச தவகளி பல 3ைறகதி இறகி"

ப>டண பா3 வர$ ெசறாக. காதிஜி: ேபாக விபினா. லா

3ைறக அபாயகரமான ெகாதளி"# உள 3 எ0, க"ப நாDமணி
ேநரதி #ற"ப>9 வி9ெம0, அத திபி வ3வி9பF: க"ப

தைலவ எ$சாிைக ெச தா.

ேமாக தாO லா நகைர$ %றி" பாதா. தபா ஆI\ ேவைல ெச த

இதிய மாOதாகCட சிறி3, ேநர ேபசிெகா'Fதா. ஆ"பிாிகா

%ேதசிக சிலைர: சதி3 அவகCைடய வாAைக ைறைய" பறி ேக>9
ெதாி3 ெகா'டா. இத ேநரமாகி வி>டபFயா 3ைறக3

அவசரமாக திபினா.

அேத க"ப- ேம தளதி பிரயாண ெச த இE சில இதிய" பிரயாணிக
ஒ ேவைளயாவ3 அைமதியாக$ சைம3$ சா"பிடலா எ0 லா 3ைறகதி
இறகி யிதாக. அவக தகCைடய வி"பைத" Pதி ெச 3 ெகா'9

க"பD" ேபாவதகாக" படகி ஏறினாக. அத" படகிேலேய ேமாக

தாஸு ஏறினா. க"ப தைலவ எ$சாித3 ேபாலேவ கட அ"ேபா3

ெகாதளிக ெதாடகியித3. படகிேலா H>ட அதிக. ஆைகயா க"ப-

ஏ0வதகான ஏணி அகி படைக நி0தFயவிைல. ஏணியி அகி

பட ேபா ; ஆனா யா ஏணியி ஏ0வத அகி3 நக3வி9.
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க"ப #ற"ப9வதகான த ச ஊ தியாகி வி>ட3. ேமாக தாO ெபாி3

கவைலயைடதா. இைதெயலா க"ப- ேம தளதி நி0

பா3ெகா'Fத க"ப தைலவ றி"பி>ட கால அள,ேம ஐ3

நிமிஷ க"பைல நி0தி ைவதா. க"பD அகி மிதத இெனா படகி

ேமாக தாO ப3 &பா

ெகா93 ஏறி ெகா'டா. அத" படகி H>ட

இலாதபFயா ச0 இலவாக ஏணியி அகி அைத$ ெசDத Fத3.

ஆனா பட ஏணியகி வதேபா3, ஏணி Sக"ப>9 வி>ட3. க"ப தைலவ
ேமாகதா\ நிைலைய" பா3 இரக ெகா'டா. ேமேலயி3 ஒ

கயிைற ெதாகவிட$ ெச தா. அைத" பிF3ெகா'9 ேமாக தாO ஏறி

க"ப- தளதி அFைவதாேரா, இைலேயா, க"பD #ற"ப>9 வி>ட3.

மற" பிரயாணிக க"ப- ஏற Fயாம பி தபF ேநத3.

இKவிதமாக, க"ப தைலவாி ந># லாவி ேமாக தாஸு மிக,

உதவியாக இத3. வழியி-த ஸா\பா எE மெறா 3ைறகதி

அத ந>பினா ெப அபாய ேநத3. க"ப தைலவ ேமாக தாைஸ:

மெறா ஆகில ந'பைர: "ஷாலாக கைர" ேபா வரலா" எ0

ெசா- அைழ3$ ெசறா. ' ஷா' எறா என எப3 த- ேமாக
தாஸு ெதாியவிைல. கைரயிேல இறகி" ப>டண3 ேபான பிற,

'ஷா' எறா 'விபசார வி9தி' எ0 ெதாித3. அதைகய வி9தி ஒ0 ஒ

மனித அவகைள அைழ3$ ெசறா. ஒKெவாவைர: ஒ தனி அைற

ேபாக$ ெச தா. ேமாக தாO #த அைறயி ஒ நீேரா Oதிாீ இதா.

அ"ேபா3தா தா வதித இட இ"பF"ப>டெதப3 ேமாக தாஸு
ெதாித3. ெவ>க அவ"# அவைர" பி9கி திறன. சிறி3 ேநர

ஊைமைய"ேபா ெமளனமாக நிறா; பிற ெநாத மன3ட ெவளிேய வதா.
க"ப தைலவ ெவளிவத3 ேமாக தா\ மேனா நிைலைய ெதாி3

ெகா'9 அவைர" பாிகசிதா. ஆனா ேமாக தாேஸா அத" பாிகாசைத"

ெபா> ப9த விைல. இத ம>9 பாவ ழியி விழாம த"பிேனாேம எ0

கட,C நறி ெசDதினா. கைண கடலான பகவாEைடய அேள

அ$சமய தைம த93 ஆ>ெகா'ட3 எற எ'ணதினா இைறவனிட
அவைடய நபிைக வD" ெபற3.

ஸா\பா" பிற ெமாஸாபி 3ைறகதி க"ப சில நா நி0 வி>9

அ9தபFயாக டப 3ைற கைத அைடத3. ெதனா"பிாிகாவி ேந>டா,
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FராOவா, ஆரG% பிாீ Oேட> எE மாகாணக உ'9. ேந>டா

மாகாணதி 3ைறக" ப>Fன டப. இதியாவி-3 ெதனா"பிாிகா

ெசD பிரயாணிக சாதாரணமா
வழக.

டப 3ைறகதிேல தா இறவ3

ேமாக தாைஸ வரேவபதகாக தாதா அ"3லா ேச 3ைறக3
வதிதா. அ"3லா ேச3 அறிகமான ெவைளகார பல

3ைறகதி இதைத:, அவக அ"3லா ேசைத அKவள,

மாியாைதயாக நடதவிைல ெயபைத: ேமாக தாO கவனிபF ேநத3.
இ3 அவ விய"ைப: வதைத: அளித3. அேதா9 ேமபF

ெவைளகாரக ேமாக தாைஸ ஏேதா ஒ விேநாத" பிராணிைய"
பா"ப3ேபா உ0" பா"பைத: கவனிக ேநத3.

ேமாக தாO இகிலாதி-தேபா3 அகித ஆகிேலய இ"பF ெயலா

நட3 ெகாள விைல. இதியாவி ஆகில உதிேயாகOத அகபாவ3டE

ர>9 தனமாக, நட3 ெகா'ட அVபவ அவைடய மனதி ஆA3
பதிதித3. டப 3ைறகதி இறகின ,டேனேய இேக

ெவைளகாராி அகபாவ அபாிமித எபைத ேமாக தாO அறி3

ெகாளலாயி0. இர'9 நாைள" பிற டப நகாி நீதி மற3$

ெசற ேபா3 அைத இE நறா
ேநத3.

மனதி பதி:பF அவ ெதாி3 ெகாள

3ைறகதி-3 ேமாக தாைஸ அ"3லா ேச தம3 வியாபார கெபனியி
க>Fட3 அைழ3$ ெசறா. அவ கியமாக எதகாக வதாேரா அத

வழ FராOவா மாகணதி பிாி>ேடாாியா நகாி நட3 வகிறெத0
ேமாக தாO ெதாி3 ெகா'டா.

தாதா அ"3லா ேச3 ேமாக தாைஸ" பறி அKவள, நல அபி"பிராய
ஏபடவிைல. "இவைர" பிF3 எதகாக அE"பினாக? இவரா என

உபேயாக? R' பண$ ெசல, தா!" எ0 அவ நிைன"ப3 ேபால காண"

ப>ட3.

அ"3லா ேச அKவளவாக" பFத மனித அல, ஆனா அறி, Hைம:

உலக அVபவ ெபறவ. ெதனா"பிாிகாவி வியாபார நடதிய ெபாிய
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இதிய கெபனிகC அ"3லா கெபனிதா மிக" ெபாிய3. ெசாப

ஆகில பாஷா ஞான அவ இத3. அைத ெகா'9 ஐேரா"பிய

கெபனிகCட அவ வதக விவகார நடதி வதா. வகீகC
ேவ'Fய ச>ட 'பாயி'9’கைள ெயலா அவ எ93$ ெசா- வி9வா.

ெதனா"பிாிகாவி இத இதியக அைனவ அ"3லா ேசதிட
ெபமதி"# ைவதிதாக.

இKவள, உயத மனிதராயிதாD அவாிடதி ஒ ைற இத3. ெபாிய
சேதக" பிராணி ! இேலசி யாைர: அவ நபிவிட மா>டா.

ேக, தபி ! பாாிOட எ. ேக. காதிைய தனியாக" பிாி>ேடாாியா, அE"ப
அவ தயகினா. ஏ ெதாி:மா? பிாி>ேடாாியாவிேல தா அவ ெதா9தித

வழகி பிரதிவாதிக இதாக. இத இளபிைள பாாிOடைர ேமபF
பிரதிவாதிக தக வச"ப9தி ெகா'9 வி>டா என ெச கிற3 எ0
சேதக" ப>டா. அதாவ3 தைடய கெபனியி பாாிOட காதி சபள

வாகிெகா'9 எதி க>சிகாரகCட ேச3 தம 3ேராக ெச 3விட

H9 எ0 நிைனதா ! எ"பF யிகிற3 கைத? பினா, அத இள

பாாிOடைர" பறி தாதா அ"3லா மிக நறா  ெதாி3 ெகா'டா. தா

அவைர" பறி அKவித சேதகித3 எKவள, ெபாிய தவ0 எபைத:
உணதா.
-------------

14. தைல/பாைக தகரா.

பாாிOட ேமாக தாO காதி டபE வத றா நா அவைர தாதா
அ"3லா டப ேகா>9 அைழ3$ ெசறா. அேக பல #3

பாாிOடைர அறிக ெச 3 ைவத3ட தைடய வகீD" பகதி
அவைர உ>கார ைவதா.

அ3வைரயி பாாிOட காதி உசாகமாகேவ இத3. சிறி3 ேநர3

ெகலா தைம மாஜிO>ேர> உ0" பா3 ெகா'F"ப3 அவைடய

கவன3 வத3. "இ3 என? ஏ இ"பF நைம" பாகிறா? 3ைறகதி
இத ெவைளகாரக ஏேதா விசிதிர" பிராணி எ0 எ'ணி, நைம"

பாதாகேள, அ3ேபா அலவா இத மாஜிO>ேர>9 பாகிறா? " எ0

காதிஜி எ'ணமி>9 ெகா'Fேபாேத மாஜிO>ேர> அவைர ேநாகி ஓ
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உதர, ேபா>டா. "உைடய தைலயி ைவதி தைல"பாைகைய

எ93வி9 !" எப3 தா அத உதர,.

தபி! பாாிOட காதி ெதனா"பிாிகா ெசற ேபா3 நீளமான ெசாகா:

தைல"பாைக: தாி3 ெகா'F தா. இகிலாதி வசித காலதி சில

மாத அவ நாகாிக உைடதாி3" பா3" பினா அைத ைகவி>9 வி>டா
எப3 நிைனவிகிறதலவா? எனேவ, ெதனா" பிாிகா ெசறேபா3 அவ
ெதா"பி ைவ3 ெகாள விைல. 'காதி லா' எ0 ெசாகிேறாேம, அத

மாதிாி லா, ைவ3 ெகாள விைல. ெகளரவமான இதியக அத

காலதி தைல"பாைக அணி3 ெகாவேத வழகமா யிதபFயா அதபF
காதிஜி: தைல"பாைக ைவ3 ெகா'Fதா.

ஆகேவ மாஜிO>ேர> பகிரக ேகா>F அதைன ேப னா

"தைல"பாைகைய எ9!" எ0 உதர, ேபா>ட3 காதிஜி ஒேர திைக"பா "

ேபா வி> ட3. அத உதரவி காரண அவ நறா

விளக விைல.

ஆனா அ3 தைம அெகௗரவ" ப93வ3 எ0 ம>9 ெதாி3 ெகா'டா.

ஆைகயா உதரைவ நிைற ேவற அவ விபவிைல. விவரகைள நறா 

ெதாி3. ெகாவத னா எ9க மா>ேட" எ0 ெசா- ேகா>F
'கலா>டா’ ெச ய, அவ விபவிைல. ச>ெட0 எ=3 ேகா>9

ெவளிேய வ3வி>டா.

பிபா9 ேச அ"3லா, ெவளிேய வத3 அவாிட விவர ேக>டா.

கியமாக, தாதா அ"3லா ேச தைல"பாைக அணிதி3 அைத எ9பF

மாஜிO> ேர> ெசாலாம தம ம>9 உதர, ேபா>ட3, காதிஜி விய"பா

யித3. இத காரணைத தாதா அ"3லா விளகி$ ெசானா.
ெதனா"பிாிகாவி இத இதியக பல பிாி,களாக"

பிாிக"ப>Fதாக. த பதியா O- வியாபாாிக ; இர'டாவ3
பதியா ஹி3 மாOதாக ; றாவ3 பிாிவின பா\க. O-

வதகக தகைள 'அராபிய' எ0, பா\க தகைள" ’பார\க ' எ0
ெசா- ெகா'டாக. ஆைகயா அவக தைல"பாைக ைவ3 ெகாள

அVமதிக" ப>டன. ஆனா ஹி3 மாOதாகேளா தகைள "இதியக"

எ0 தா ெசா- ெகாள ேவ'Fயித3. ேவ0 நா>F ெபயைர அவக

ெசா- ெகாவதகிைலேய !
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அேரபியா,, பாரbக %ததிர ேதசக. ஆைகயா அராபிய எ0

பார\க எ0 ெசா-ெகா'ட வகC ெதனா"பிாிகா

ெவைளகாரக ெகாGச மாியாைத அளிதாக. அவக இடேபா

உைட தாி உாிைம: அளிதாக. ஆனா இதியா அFைம இதியா

தாேன? அFைம இதியகC தைலயிேல தைல" பாைக என ேவ'F

கிடத3? - இKவித ெதனா" பிாிகா ெவைளகாரக கதினாக.

இதியகளி ேமெசான 0 பதியாைர தவிர நாலாவ3 ஒ பதியின
இதன. இவக இதியாவி-3 வதித ஒ"பத H-கC மாஜி

ஒ"பத H-கCதா. இவகேள ெதாைகயி அதிகமானவக. ெபபாD

தமிA நா>F-3 ஆதிர ேதசதி-3 ஓரள, வடநா>F-3 இவக
வதிதாக. ஐ3 வஷ ேதா>ட ேவைலேயா ேவ0 ேவைலேயா ெச வதாக

ஒ"பத ெச 3 ெகா'9 வதவகளாைகயா 'ஒ"பத H-க' எ0 இவக
ெசால"ப>டன. இ3 காரணமாக ெதனா"பிாிகாவி ெவைளகாரக
இதியக அைனவைர:ேம 'H-'க எ0 அைழதாக.

இதியகC 'H- ' எற ெபயேரா9, 'ஸாமி' எற ெபய ெதனா"-

பிாிகாவி வழகி0. 'ஸாமி ' எ"பF வத3 ெதாி:மா? ெபபாலான ஒ"பத
ெதாழிலாள ெதனிதியாவி-3 ேபானவக அலவா? ெதனிதியகளி

ெபயக ெபபாD ராமஸாமி, கிண ஸாமி, ேகாவிதஸாமி, நாராயண

ஸாமி, சிவஸாமி எ0 ஒேர ஸாமி மயமாக இ எப3 உன ெதாி:ேம?
எனேவ, ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரக இதியகைள" பறி

றி"பி9ேபா3 'H-' எ0 ெசாலாவிF, 'ஸாமி' எபாக. அவகCைடய
மனசி, 'ஸாமி' எப3 'H- ' மா0" ெபய ! இதியகளி ெகாGச
வாசாலககளாயி"பவக ெவைளகார தகைள 'ஸாமி' எ0

அைழேபா3, "ஸாமி எறா எஜமான எ0 அத ; நா உன
எஜமானனா?" எ0 ேக> பாகளா. ஆனா அKவித ேக>பவக

ெவைளகாரகளிட அFபட, தயாராயிக ேவ'9மா ! ஆ, தபி! அத
காலதி ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரக இதியகைள அF"ப3 சவ
சாதாரண. இைத" பறி ேமேல அதிகமாக நீ ெதாி3ெகாள ேநாி9.
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இ"ேபா3 தைல"பாைக விஷய3 திபி வேவா. தாதா அ"3லாவிட

தைடய தைல"பாைகைய" பறி மாஜிO>ேர>9 என ஆ>ேசப எ0
காதிஜி ேக>9 ேமHறிய விவரைத ெதாி3ெகா'டா.

உடேன, அ0 ேகா>F நடத சபவைத"பறி" பதிாிைககC ஒ கFத
எ=தினா. தா தைல"பாைக அணிதித3 நியாய எ0, மாஜிO>ேர>F

உதர, தவறான 3 எ0 அத கFததி வாதமி>Fதா. இத கFதைத$

சில பதிாிைகக பிர%ாிதன. பிர%ாித ேதா9 "ேவ'டாத விதாளி " எ0

காதிஜி" ப> ட [>F அவைடய பிFவாத" ேபாைக க'F3 எ=தின.
ஒ சில காதிஜிைய ஆதாி3" பதிாிைககC கFத எ=தினாக.
ஆகHF, காதிஜி ெதனா"பிாிகா, வ3 சில நாைளேளேய

அவைடய ெபய மிக, பிரபல மைடத3.

பாாிOட காதி டப நகாி சிலநா தகினா. அ நகாி வசித மிOட பா,
மிOட %பா கா>பிேர, பா\ ரOடஜி, ஆதஜி மியாகா த-ய இதிய"
பிரககைள அறிக ெச 3ெகா'டா.

இத நிைலயி பிாி>ேடாாியாவி-3 தாதா அ"3லா, கFத வத3.

"வழ ஆரபமாக" ேபாகிற3. நீகளாவ3 உகCைடய பிரதிநிதியாவ3 உடேன

வ3 ேசரேவ'Fய3" எ0 அதி எ=தியித3.

இத கFதைத அ"3லா ேச காதிஜியிட கா>F, "பிாி>ேடாாியா,"

ேபாகிறீரா?" எ0 ேக> டா. "த- வழைக" பறிய விவரகைள ெதாி3

ெகாகிேற" எறா காதிஜி. அவ வழகி விவரகைள

ெதாிய"ப93பF தாதா அ"3லா த மாOதாகC$ ெசானா.
அத வழ, ெபபாD கணகைள" பறிய3. ஆகேவ ஆரபதி

காதிஜி தைலகா ஒ0 ெதாிய விைல. ப0 வர, VZககைள"

பறி மாOதாக ெசான3 ஒ0 அவ" பிFபடவிைல. ழ"ப தா

அதிகமாயி0. மாOதாக அFகF 'பி. ேநா>' எ0 றி"பி>டாக. 'பி.

ேநா>' எறா என எபேத இவ ெதாியவிைல. கைடசியாக மாOதா
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கைள ேக>டா. அவக சிாி3வி>9, 'பிராமிஸாி ேநா>' எ0 ெசானாக.

இதேபாி காதிஜி கண ைறைய" பறி விவாி #தக ஒைற

வாகி" பFதா. அத" பிற ஒவா0 விஷய ெதளிவாயி0 ; வழ
சபதமான VZககC #ாிதன.

பிற, ேமாக தாO "பிாி>ேடாாியா," #ற"பட நா தயா !" எ0

அ"3லாவிட ெதாிவிதா.

தபி ! ஆதி காலதி-3 மகாகC மகாிஷிகC மத தைலவகC

அைப: அஹிைசைய: பறி$ ெசா-யிகிறாக. அதாவ3

"எலாாிட அபா யிகேவ'9 ; யாைர: எதகாக, ஹிசிக

Hடா3!" எ0 உபேதச ெச திகிறாக. "அஹிசா பரேமா தம: " எE

அைமயான வாகியைத: நீ ேகவி"ப>F"பா . ஆகேவ, அ#

அஹிைச: உல க3" #திய விஷயக அல.

ஆனா அைப: அஹிைசைய: காலதி உபேதசித ெபாிேயாக
அவைற மனிதEைடய நவாA,ாிய ேமலான ணகளாக, ேமா>ச
சாதனகளாக, உபேதசிதாகேள தவிர, அத ணகைள உலகிDள

தீைமகைள எதி3" ேபாரா9வதாிய ஆ:தகளாக உபேயாகிகலா எ0
ெசாலவிைல. அைப: அஹிைசைய: சக தீைமகைள ஒழி"பத

ஆ:தகளாக$ ெச 3 கா>Fய அவதார #ஷ மகாமா காதி தா. அ#

அஹிைச: எ"பF காதிஜியி ைகயி சிறத வ-ைம:ள ஆ:தகளாயின
எபைத நா ெதாி3 ெகா'Fகிேறா. அத ஆ:தக எ"பF காதி

மகானி உளதி உவாக ஆரபிதன எபைத இ" ேபா3 நீ பாக"
ேபாகிறா .

----------------

15. வழியி ேநத விப&

தாதா அ"3லா ேச மிக  ஜாகிரைத :ளவ, பாாிOட காதி

பிாி>ேடாாியா," ேபாக தயா எ0 ெதாிவித3 பிரயாண3 ஏபா9

ெச தா. பிற காதிஜிைய" பா3, "பிாி>ேடாாியாவி எேக தR?" எ 0

ேக>டா.
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" எேக தபF ெசாகிறீகேளா, அேக தகிேற" எறா காதிஜி.
"சாி ; உம ஜாைக ஏப9தி ெகா9பF அேக:ள நைடய வகீD
எ=3கிேற. இE சில ந'பகC உைம" பறி எ=3கிேற. ஆனா
அவகளி யாேரா9 நீ தகேவ'டா. ந எதிராளி" பிாி>ேடாாியாவி

அதிக ெசவா உ'9. ந ைடய கFதக எலா அதரகமாக இக

ேவ'9. யாராவ3 நைடய கFதகைள" பFக ேந3. வி>டா நம"

ெப தீ விைள:!" எ0 அ"3லா ேச பலைற எ$சாிதா.

அத" பாாிOட ேமாக தாO Hறியதாவ3: "நம3 வகீ ஏப93

ஜாைகயிேலேய தகிேற. அல3 நாேன இட ேதF ெகாகிேற. ஆனா

ஒ விஷயதி தாக நிமதியாக இக. நம அதரகமான விஷய

ேவ0 யா ெதாியவரா3. எதி க>சியாைர: பழக ெச 3 ெகாளலா

எேற எ'ணியிகிேற. H9மானா நைடய வழைக ேகா> 9

ெவளியி ராஜியாக தீ3 ெகாள" பிரயதன ெச ேவ. பாக" ேபானா,
பிரதிவாதி தகCைடய ெநகிய உறவினதாேன?"
வழகி பிரதிவாதியி ெபய ேச தேய" ஹாஜி கா கம3 எ0, அவ

அ"3லா ேசதி ெநகிய உறவின எ0 காதிஜி ெதாி3

ெகா'Fதா. இவக ஒவெகாவ வழ ெதா93 ெகா'F"ப3
எKவள, Rணான காாிய எ0 அவ ேதாறிய3. இதியக

எலாைர: அல>சியமாக, அவமதி"ேபா9 பா ெவைளகாரகC
மதியி வாA3ெகா'ேட இதியக ஒவேரா ெடாவ ச'ைட

பிF3ெகா' F"பதி ைறேக9 காதிஜியி உளைத உ0திய3.
'ராஜி ' எE வாைதைய ேக>ட3 அ"3லா ேச சிறி3 தி9கி>டா.

ஆனா காதிஜிைய" பறி அவைடய அபி"பிராய இத$ சில

நாைளேளேய மாறி"ேபா யித3. அவாிட நமதி"# ஏப>Fத3.

ஆகேவ அ"3லா ேச Hறியதாவ3 :- "ஆ, ஆ ! ேகா>9 ெவளிேய வழ

தீ3வி>டா நல3தா. ஆனா தேய" ேச இேலசி ராஜி வ மனித

அல. நைடய இரகசியகைள அறி3 ெகா'9 நைம கவிA3 விட"

பா"பா. ஆைகயா நீ சவ ஜாகிரைதயாயிக ேவ'9. எத

காாியைத: ஒ ைற இர'9 ைற ேயாசி3$ ெச யேவ'9."
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"தாக சிறி3 கவைல"படேவ'டா. வழ விவரகைள" பறி நா தேய"

ேசதினிடமாவ3 அல3 ேவ0 யாாிடமாவ3 ஒநாC ேபசமா>ேட. ராஜி

ெச 3 ெகா'9 வி9வ3 நல3 எ0 ம>9 ெபா3"பைடயாக ேயாசைன
H0ேவ" எறா பாாிOட காதி.

இத அ"3லா ேச ஆ>ேசப ெசாலவிைல. பிரயாண3 ஏபா9

ெச ய"ப>ட3. காதிஜி ரயி- த வ"# Fக> வாகிெகா'டா.

ெதனா"பிாிகா ரயிகளி த வ"#" பிரயாணிகளா யிதாD இரவி
ப9ைக ' ச"ைள 'காக தனியாக ஐ3 ஷி- ெகா93 Fக> வாக

ேவZமா. இைத: வாகிவி9பF அ"3லா ேச ெசானா. ஆனா காதிஜி
அKவித R' ெசல, ெச ய விபவிைல. அ"3லா ேச ம0பF:, "இேக
பா! இ3 இதியா ேதச அ0.  ஜாகிரைத அவசிய. ஆ'டவ

#'ணியதி நம" பண கட கிைடயா3. ஆைகயா சிகன ெச ய

எ'ணி R' கடகைள விைல வாகிெகாள ேவ'டா" எறா.

'ெராப வதன ; எEைடய காாியகைள நாேன பா3ெகாேவ. தாக

எைன"பறி கவைல"படா திதா ேபா3!" எறா ேமாக தாO.
***

தாதா அ"3லா ேசதி ேயாசைன"பF ெச யாததி பலைன விைரவிேலேய
ேமாக தாO உணபF ேநாி>ட3. ேந>டா- தைலநகரமாகிய

ேமாி>Oப இர, 9 மணி ரயி ேபா $ ேசத3. இத Oேடஷனி

பிரயாணிகC" ப9ைக ெகா9க" ப9வ3 வழக. ஒ ரயிேவ ஊழிய

வ3, "ப9ைக ேவ'9மா? " எ0 காதிஜிைய ேக>டா. "ேவ'டா ;

எனிட ப9ைக இகிற3 !" எ0 காதிஜி விைடயளிதா. அத ஊழிய

ெசற பிற, ெவைளகார" பிரயாணி ஒவ வ3, காதிஜிைய ேமD கீ=

உ0" பாதா. க0"# மனித ஒவ த வ"# ரயி- உ>காதிதைத"

பாத3 அவைடய மன ெப சகட3 ஆளாகி வி>ட3. ேபாD! அவ
ேபா

இர'9 ரயிேவ உதிேயாகOதகைள அைழ3ெகா'9 வ3

ேசதா. எலா ேமாக தாைஸ உ0"பா3ெகா'9 நிறாக. கைட

சியி இெனா உதிேயாகOத வ3, "கீேழ இற; சாமா ஏ0 வ'Fயி

ேபா

ஏறிெகா !" எறா.
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"எனிட த வ"# ரயி Fக> இகிற3, ஐயா !" எ0 காதிஜி
மாியாைதயாக$ ெசானா.

"அகைற யிைல; நீ ேபா $ சாமா வ'Fயிேல தா ஏறிெகாள ேவ'9.
இத வ'Fயி இட ெகா9க Fயா3!" எறா உதிேயாகOத.

"டபனி இத வ'Fயிேல தா என இட ெகா9க"ப>ட3. இதிேலதா
நா பிரயாண ெச ேவ" எ0 உ0தியான ர- Hறினா காதிஜி.

***

இத இடதி நீ ஒ விஷயைத ஞாபக"ப9தி ெகாள ேவ'9, தபி!

காதிஜியி ணாதிசயதி ஒ விேசஷ அவைடய மன உ0தி எபைத

ஏெகனேவ நீ அறிதிகிறா . சீைம" பிரயாண ெச வ3 தவ0 எ0 சாதி

H>டதா ெசானாக; ஆனா காதிஜி அைத" ெபா>ப9தாம

கிளபிவி>டா. சீைமயி பல அவைர எ"பFயாவ3 #லா உ'ண$ ெச 3விட
ேவ'9 எ0 ெப பிரயதன ெச தாக; ஆனா அத அவ

உடபடவிைல. தம$ சாி ெய0 ேதா0வைத" பிற த9"பதகாக
காதிஜி ைகவிடமா>டா; தம" பிச எ0 ேதா0வைத மறவக

ெசாவதகாக$ ெச ய , மா>டா. இதைகய மன உ0தி காதிஜியி

இயைகயி ஏப>Fத3. அத மன உ0தியி-3தா சதி யாகிரஹ

எE #திய அஹிைச ஆ:த உதயமாயி0.

பிற ெசாகிறாக எபதகாக ம>9மலாம, பிற கட"ப93வாகேள

எபதகாக, சாியான காாிய ைத ைகவிட Hடா3 எப3 காதிஜி

உபேதசித கிய வாAைக த3வ. அத உயத த3வ அவைடய

வாAைகயி எ"பF உவாக ஆரபித3 எபைத இேதா நீ பாக" ேபாகிறா .
***

பாாிOட காதி "இத வ'Fயிேலதா பிரயாண ெச ய" ேபாகிேற" எ0

உ0தியாக$ ெசான3 அவைர இறக$ ெசான ரயி உதிேயாகOத
க9 ேகாப வ3 வி>ட3. அவைடய மீைச 3Fத3.
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"மாியாைதயாக இத வ'Fைய வி>9 இறகிறாயா? அல 3 ேபா]Oகாரைன
அைழ3" பிF3 தள$ ெசால>9மா?" எ0 ேக>டா.
“நல3 ; ேபா]Oகார வர>9. நானாக இத வ'Fயி-3 நகர"
ேபாவதிைல" எறா காதிஜி.

ரயிேவ உதிேயாகOத Hறிய3 ெவ0 மிர>ட அல. உ'ைமயாகேவ

ேபா]Oகார வதா. “இறகிறாயா, மா>டாயா?" எ0 அவ ேக>டா.

"மா>ேட" எறா ேமாக தாO.

உடேன அவைர ைகைய" பிF3" பலாகாரமாக இ=3 ெவளிேய தளினா.

அவைடய சாமாகைள: எ93 ெவளிேய எறிதா. "சாமா வ'F
இ"ேபாதாவ3 ேபா!" எற #திமதி: கிைடத3. ஆனா காதிஜி சாமா
வ'F" ேபாகவிைல.

ரயி வ'F அவ இலாமேல #ற"ப>9" ேபாேய ேபா

வி>ட3 !

எ93 எறிய"ப>ட சாமாகளி தம3 ைக"ைபைய ம>9 காதிஜி

எ93ெகா'9 பிரயாணிகளி ' ெவயிF & ' எேக இகிறெத0 ேதF$
ெசறா. மற$ சாமாகைள ரயிேவ ஊழியக எ93 ைவதாக.

அ"ேபா3 ளி கால. ெதனா"பிாிகாவி உயர மான பிரேதசகளி ளி

மிக, அதிக. ேமாி>Oப  நகர உயரமான இடதி இத3. ெபா0க
Fயாத ளி. காதிஜியி 'ஓவ ேகா>' மற$ சாமாகேளா9 அக"ப>9

ெகா'ட3. அைத ேக>9 வாகிெகா ள காதிஜி விபவிைல. ேக>டா
மீ'9 அவமதி"# கிைடேமா, எனேவா? ளிாி ந9கிெகா'9
ெவளி$சமிலாத அைறயி தனியாக உ>காதிதா.
--------------

16. ேம7 ேசாதைனக

அத நாளி டபனி-3 பிாிேடாாியா, ரயி மாக ெந9கிD

கிைடயா3. வழியி சாலO ட, எ E Oேடஷனி இறகி திைர

வ'Fயி ேஜாகானிO ப ெச0 அேக ம0பF ரயி ஏற ேவ'9.
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சாலO ட,னி காதிஜி இறகினா. அவாிட திைர வ'F Fக>

இத3. வழியி ஒ நா தாமதி3 வி>டதனா அ3 ெசலாம ேபா

விடவிைல. இைத" பறி அ"3லா ேச சாலO ட,னி-த திைர வ'F

கெபனியி ஏெஜ'9 ததி: அFதிதா.

ஆனா அத திைர வ'F ஏெஜ'> இேல%"ப>ட ேபவழி அல. க0"#

மனித விஷயதி அவE ஏேதE ஒ சாதா ேதைவயா யித3.
"உைடய சீ>9 ேநைறய$ சீ>9 ; இைற அ3 ெசலா3 !" எறா.

காதிஜி "அ3 ெசD" எ0 மாியாைதயாக வாதாFனா. கைடசியாக, ேமபF

ஏெஜ'> ேதாவி யைட3 காதிஜி திைர வ'Fயி இடெகா9தா.
ஆனா காதிஜியி ெதாைல தீ3 ேபா விடவிைல.
அத திைர வ'Fயி பிரயாணிக உேள உ>காவ3 வழக. வ'F

ஓ>Fயி ெப>F இ#றதிD இர'9 இடக உ'9. இவறி ஒறி

வ'Fயி 'கா"ட' உ>காவா. இைற அவ க0"# மனிதE ஒ

பாட கபிக விபினா. வ'Fேள மற எலா ெவைளகாரக.

அவகC$ சாிநிகராக ஒ 'H- 'ைய வ'F உ>கார ைவக அவ

விபவிைல. தா உேள உ>கா3 ெகா'9 வ'FகாரE" பக3

இடதி காதிஜிைய உ> காபF$ ெசானா.

இ3 அநீதி, அவமதி"# எப3 ேமாக தாஸு ெதாிேத யித3. ஆயிE

அவைற" ெபா>ப9தாம வி9வேத உசித எ0 அவ நிைனதா. அத$

சமய ஏதாவ3 தகரா0 விைளதா ரயிைல"ேபா திைர வ'F: அவைர

வி>9வி>9" ேபா விடலா. ஆகேவ, வ'Fயி க"பி வ'FகாரE"

பகதி உ>காதா.
***

வ'F #ற"ப>9$ ெசற3. மதியான 0 மணி %மா" பேதேகா"

எE இடைத அைடத3. அேக வத3 கா"டE ஷி பிறத3.
ெவளியி ச0 காறாட உ>கா3 %>9" பிFக விபினா.
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வ'Fகார கீேழ இ3 கா ைவ3 அவEைடய ெப>F ேம ஏ0வத" பF
ஒ0 இத3. கா"ட வ'Fகாரனிடமி3 அ=$ சா 3ணி ஒ0

வாகி அதி விாிதா. காதிஜிைய" பா3, "சாமி ! இதி உ>கா! வ'F

ேபா>F" பகதி நா உ>கார ேவ'9" எறா.

இத அநியாயைத$ சகி3 ெகாள காதிஜியினா Fயவிைல.

மன3 என ேநேமா எற பய ேதாறி0. அதனா உட# ந9கி0.

ஆயிE அவ உ0தியாக$ ெசானா:-"'நியாயமாக என உேள இட
ெகா9திக ேவ'9. அKவித ெச யாம எைன இேக உ>கார$

ெசானீ. இ"ேபா3 நீ உலாசமாக$ %>9" பிF"பதகாக உ கா அFயி
உ>கார$ ெசாகிறீ. இ3 சாியல. உேள இடெகா9தா ேபா

ெகாகிேற. பFயி உ>கார Fயா3."

உ>கா3

இ"பF காதிஜி ெசா- F"பதேள கா"ட அவ அகி ெநகினா.
காைத" பா3 ஓகி அைறதா. ைகைய" பிF3 கீேழ இ=3 விட

யறா. காதிஜியி மன உ0தி அ"ேபா3 ெப ேசாதைன உளாயி0.

வ'F" ெப>Fயி பிதைள கபிகைள அவ ெக>Fயாக" பிF3 ெகா'டா.
மணிக>9 றிதாD பிFைய வி9வதிைல ெய0 உ0திெகா'டா. அவைர
அத கிராதக அF"பைத: தி>F ெகா'ேட இ="பைத: மற"
பிரயாணிக பா3 ெகா'Fதாக. அFதவ ெபதFய ;

அFப>டவேரா பலமற ெம-த மனித. அத ெவைளகார" பிரயாணிகளி
சில இரக அைடதாக. கா"டைன" பா3, "ஏ அ"பா அவைர

அFகிறா ? அவ ெசாDவ3 நியாயதாேன? அேக இடமிலா வி>டா

உேள வ3 உ>கார>9 ! " எறாக. "ஒநாC Fயா3!" எறா அத

ரட. எனிE, சிறி3 ெவ>கி" ேபா

அF"பைத: இ="பைத: வி>டா.

இE சிறி3 ேநர தி>Fெகா'ேட யிதா. பிற, வ'FகாரE

ம0பக3 இடதி இத 'ஹா>ட டா>' ேவைலகாரைன" பFயி உ>கார
ைவ3வி>9 தா அவ இடதி உ>காதா.
'ஹா>ட டா>' எ0 ேகவி"ப>Fகிறா

அலவா? ஆ"பிாிகாவி ஆதி

மகளி 'ஹா>ட டா>' ஒ இன. ' நீகிேரா ', 'ஸD ' எபவகC ஆ"பிாிக

இனதா தா. ெவைளகாரக பிைழ"# ேதF ஆ"பிாிகா, வதவக.

அ"பF" பிைழக வதவக தா அத நா>F பல பதிகைள: தக
வசமாகி ெகா'9 இKவள, ஆ"பா>ட ெச தாக !
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***
வ'F ம0பF: #ற"ப>ட3. காதிஜியி ெநG% அதிேவகமாக அF3

ெகா'ட3. பிாிேடாாியா, உயிேரா9 ேபா $ ேசேவாேமா எனேமா எற

கவைலேய உ'டாகி வி>ட3. ேபாதாத, வ'F தைலவ அFகF அவைர

ேகாபமாக ைற3" பா"ப3, விரைல ஆ> F ெகா'ேட, "இ இ !

Oடா'ட>ட ேபான3 உன" பாட ெசா- தகிேற" எ0
உ0வ3 மாயிதா. காதிஜி மன3 தம 3ைண #ாி3

கா"பா0பF கட,ைள" பிராதி3 ெகா'Fதா. அத நிைலைமயி

ேவ0 யா 3ைணைய ேகார F:?

இ>Fய பிற திைர வ'F Oடா'ட>டைன அைடத3. வ'F நிற

இடதி சில இதியகளி ககைள" பாததி காதிஜி ஆ0த

ஏப>ட3. ெப $%ட வ'Fயி-3 இறகினா. உடேன ேமபF

இதியக அவைர$ [A3 ெகா'டாக. ”ேச அ"3லா விடமி3

எகC ததி கிைடத3. உைம ஈஸா ேசதி கைட அைழ3"

ேபாவதகாக வதிகிேறா !" எறாக.

தபி! இத நா>9 ஜனகC அFகF சாதி$ ச'ைடகC சக$

ச'ைடகC ஏப9வ3 பறி உன ெதாி:. இதியகC ஒ0ைம

யிலாத பFயா ஆதிகால த எதைனேயா கடகைள இத நா9
அVபவிதிகிற3.

ஆனா ெசாத நா>F இ"பFெயலா ச'ைட பிF இதியக அய

நா9கC" ேபாேபா3 ெபபாD அவகC அதிசயமான ஒ0ைம:
சேகாதர பாவ ஏப>9 வி9கிற3. சாதி சமய ேவ0ைமகைள ெயலா மற3
அவக ஒறாகி வி9கிறாக. ஒவ ெகாவ உதவி ெச ய$ சத"ப

எேக கிைட எ0 பா3 ெகா'Fகிறாக.

இைத இ"ேபா3 ேமாக தாO க'டா. ஏெகனேவ அ"3லா ேசதி வழ

சபதமாக கவைல யைடதவ ெதனா"பிாிகா இதியகளிைடேய F

ெகா'9ள சேகாதர பாவைத அறி3 மகிAதா. தைம அைழ3$ ெசல

வதவகCடேன ேச ஈஸா ஹாஜி ஸமா எபவாி கைட$ ெசறா. அேக

யித இதியக எலா அவைர$ [A3 ெகா'டாக. அவ ேநத
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கடகைள ேக>9 அVதாப"ப>டாக. எலா த க தக

அVபவகைள$ ெசா- ஆ0தD Hறினாக.

அத ஊாி-த திைர வ'F கெபனியி ஏெஜ'9 காதிஜி வழியி

நடத விவரெமலா ெதாிவி3 கFத எ=தினா. ஏெஜ'Fடமி3 உடேன

பதி கிைடத3. "இத ஊாி-3 ேவ0 ெபாிய வ'F ேபாகிற3. வ'F

தைலவE மாற"ப9கிறா. மற" பிரயாணிகேளா9 உம வ'Fேளேய

இட தர"ப9 " எ0 அத ஏெஜ'> மாியாைதயாக எ=தி யிதா.

ஈஸா ேசதி மனிதக ேமாக தாைஸ ம0 நா காைலயி வ'F #ற"ப9

இட3 ெகா'9வி>டாக. #3 வ'Fயி உேள காதிஜி நல இட

ெகா9க"ப>ட3. வழியி ேவ0 ெதாைல ஆளாகாம அறிர,

ேஜாகானிOப ேபா $ ேசதா.

ேம Hறிய சபவைத" பறி காதிஜி தம3 %ய சாிததி விவாி3 வி>9

F,ைரயாக எ=தி யிகிறா : "எைன அFத திைர வ'F தைலவ மீ3

அதேம ேவ0 நடவFைக எ3, எ9க நா விபவிைல. ஆகேவ அத$
சபவ இ3ட F, ெபற3."

ேமேல Hறிய3 ேபாற மெறா சபவ பிகால தி நிகAத3. இைத

கா>FD ெகா9ைமயாக காதிஜி அFக"ப>டா. அ"ேபா3

ெதனா"பிாிகாவி அவைடய ெபய பிரபலமாகி யித3 ; ெசவா

அதிகமாகி யித3. எனேவ நடவFைக எ9பF ந'பக

வ#0தினாக. சில ெவைளகாரக தாக சா>சி ெசாவதாக, 

வதாக. ஆயிE காதிஜி ம03வி>டா. "அFதவ ேபாி என ேகாப
இைல. பழி" பழி வாகமா>ேட !" எ0 பிFவாத மாக$ ெசா-வி>டா.

இத$ ெச தி இதியா, வத3 ; இதிய" பதிாிைககளிD பிர%ரமாயி0.

அதளாக டாட ெபச'9 அைமயா இதியா, வ3 இதியாைவேய
தா

நாடாக ெகா'9 ெதா'9 ெச ய ெதாடகி யிதா. காசி ஹி3 சவ

கலாசாைல எ0 இ"ேபா3 பிரசிதமாயி Oதாபன அ"ேபா3 மதிய
ஹி3 காேல* ஆக இத3. அத கலாசாைலயி மாத" பதிாிைக ஒ0

'ெச>ர ஹி3 காேல* ெமகைஸ' எற ெபயட நடத3. அதி டாட

ெபச'9 அைம ஒ க>9ைர எ=தினா. ெத னா"பிாிகாவி L எ. ேக.

காதி தைம அFதவ ேம பழி வா எ'ண3ட நடவFைக எ9க
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ம0த3 பறி றி"பி>டா. "இKவள, தயாள ணளவ சாதாரண மனித
அல; அவைர 'மகாமா' எ0 தா ெசால ேவ'9" எ0 எ=தியிதா.

அ3த ேமாக தாO காதிஜிைய$ சில மகாமா ' எ0 றி"பிட

ஆரபிதாக. சில கால3ெகலா இதியா ேதச =வ3 ’மகாமா காதி'
எ0 அவைர" ெபைம:ட ேபாறிய3.

இE சில காலதி இத உலக =வ3ேம அவைர 'மகாமா காதி' எ0
ேபாற"ேபாகிற3.
-----------------

17. பிாி3ேடாாியாவி

ேஜாகானிOப ெபாிய ப>டண. அத" ப>டணதி கம3 கா\ கதீ

கெபனியி விலாச காதிஜியிட இத3. அ"3லா ேச இத கெபனி

 H>Fேய ெச தி அE"பி யிதா. கெபனியி ஆ திைர வ'F

நிமிட3 வ3 காதி3 வி>9 காதிஜிைய அைடயாள க'9பிFக
Fயாம திபி" ேபா

வி>டா. ஆகேவ, காதிஜி ேஜாகானிOபகி

ஏதாவ3 ஒ ேஹா>ட- தவ3 எ0 தீமானி3 கிரா'> ேநஷன

ேஹா>ட 'D" ேபானா. ேஹா>ட மாேனஜ காதிஜிைய ஏற இறக"
பா3வி>9, "இேக இடமிைல; வ3கிேற" எ0 ெசா-

அE"பிவி>டா. பிற காதிஜி கதீ கெபனி$ ெசறா. அேக அ"3
கனி ேச எபவ காதிஜிைய வரேவறா.

காதிஜி ேஹா>டD$ ெச0 தக நிைனதைத$ ெசான3 அ"3 கனி ேச
இF இFெய0 சிாிதா. ”ேஹா>ட- தக லா எ0 பாதீகளா?

ஓேஹாேஹா !" எ0 ம0பF: சிாிதா. சிாி"# காரண ேக>டேபா3,

"ெகாGச நா இத நா>F இதா நீகேள எலா ெதாி3 ெகாRக.
ேஹா>ட- க0"# மனிதகC இட தர மா>டாக. எைன" ேபாற

வியாபாாிக இேக பண சபாதி"பதகாக வதிகிேறா. ஆைகயா

கடகைள: அவமானகைள: ெபா03 ெகா'Fகிேறா. உகளா

இத நா>F இகேவ Fயா3. ஒ விஷய ெதாி3 ெகாCக. நாைள

நீக பிாி>ேடாாியா," ேபாகேவ'9 அலவா? ரயி- றா
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வ"பிேல தா பிரயாண ெச தாக ேவ'9. ேந>டா நிைலைமைய

கா>FD FராOவா- நிைலைம ேகவல. இேக இர'டா வ"# த

வ"# Fக>9க இதியகC ெகா9கேவ மா>டாக " எறா அ"3

கனி.

"த வ"# Fக> வாக நீக ஒேவைள பிFவாதமாக யசி ெச திக
மா>_க " எறா காதிஜி.

பிற ரயிேவ விதிக அடகிய #தக தவி3" பாதா. விதிக வழவழ

ழழ ெவ0 இதன. ரயிேவ அதிகாாிக இட"பF Fக> ெகா9க

ம0"பத அத விதிக இட ெகா9ெமன ேதாறி0.

"த வ"# Fக> வாவத யசிகிேற. அ3 Fயாவி>டா ஜ>கா

வ'Fயி ேநேர பிாி>ேடாாி யா," ேபா
ெசானா.

வி9கிேற " எ0 காதிஜி

ேஜாகானிOப நகரதி-3 பிாி>ேடாாியா "ப ேத= ைம Sரதா.
ஆகேவ திைர வ'Fயி ேபாவ3 அசாதிய மல.

ேமக'டபF F, ெச 3ெகா'9 Oேடஷ மாOட காதிஜி ஒ கFத

எ=தினா. தா அவசரமாக பிாி>ேடாாியா ேபாகேவ'F யிகிற ெத0, த
வ"# Fக> ேவ'9 எ0, காைலயி ேநாி வ3 Fக> ெப0

ெகாவதாக, கFததி எ=தியி தா. பதி ேவ'9ெம0 ேக>கவிைல.

பதி ேக>டா ஒ ேவைள 'Fக> இைல' எ0 எ=திவிடH9 அ லவா?

ேநாி சதிதா விவாத ெச 3 பாகலா.

ம0நா காைலயி பிாி>ேடாாியா OேடஷE$ ெச 0 Oேடஷ மாOடைர$
சதி3 த வ"# Fக> ேக>டா.

Oேடஷ மாOட #னைக #ாித வ'ண 'கFத எ=திய3 நீக தாேன? "
எறா.

"ஆ; பிாி>ேடாாியா, இ0 அவசிய நா ேபாக ேவ'9" எறா காதிஜி.
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Oேடஷ மாOட Hறியதாவ3:- "இேதா பாக. நா இத ஊகார அல

; ஹால3 ேதசதவ. உம Fக> ெகா9கேவ வி#கிேற. ஆனா ஒ
நிபதைன. ரயிேவ கா> உைம த வ"பி-3 றா வ"#"

ேபாக$ ெசானா அத நா ஜவா" தாாியல. எ ேம #கா ெசால,

Hடா3 ; கெபனியி ேபாி வழ ெதாடர, Hடா3 ! அ"பF ஏதாவ3

ெச தா எபா9 சகடமாகி வி9."

காதிஜி ேமபF நிபதைன$ சமதி3 Fக> ெப0 ெகா'டா. "உைம"
பாதா க'ணியமான மனிதராக ேதா0கிற3. %கமாக" ேபா
ஆசி Hறினா Oேடஷ மாOட.

வா!" எ0

அ"3 கனி ேச, காதிஜிைய ரயிேலறி அE"#வதகாக OேடஷE

வதிதா. த வ"# Fக> கிைடத3 பறி அவ ஒ பகதி

ஆ$சாிய ; இ ெனா பக சேதாஷ. ஆனாD காதிஜி ஒ

எ$சாிைக: ெச 3 ைவதா :-

"Fக> எனேமா கிைட3 வி>ட3. ஆனா கா9 உகைள த வ"பி

வி>9 ைவ"பானா எப3 சேதக தா. அவ வி>9 ைவதாD மற

ஐேரா"பிய" பிரயாணிக அைத பலமாக ஆ>ேசபிக H9. எ"பFேயா

ஆ'டவ #'ணியதி நீக %கமாக" பிாி>ேடாாியா ேபா $
ேசரேவ'Fய3."

இத எ$சாிைகைய காதி வாகி ெகா'ேட காதிஜி ரயி ஏறினா. த
வ"# வ'Fயிேலதா. ரயி #ற"ப>ட3. ெஜமிOட எE அ9த

Oேடஷனி கா9 Fக> ேசாதைன வதா. த வ"பி க0"#

மனிதைன" பாத3 கா9 க9ேகாப வ3வி> ட3. "இற கீேழ !
றா வ"#" ேபா!" எறா.

காதிஜி தமிடமித த வ"# Fக>ைட எ93 காFனிட கா>Fனா.
“ அகைற இைல ! ேபா, றா வ"# !" எ0 உ0மினா கா9.
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அத வ'Fயி ஐேரா"பிய ஒவ தா இதா. அவ நல மனித. காைட"

பா3, “ஏைனயா இவைர ெதாதர, ெச கிறீ? த வ"# Fக>தா

ைவதிகிறாேர ! இவ இத வ'Fயி வவதி என$ சிறி3 ஆ>ேசப

இைல !" எறா.

"H-:ட பிரயாண ெச ய உம வி"பமாயிதா என என வத3? "

எ0 ZZ3 ெகா'ேட கா9 ேபா

வி>டா.

இத பிற வழியி விப3 ஒ0 ஏபடாம காதிஜியி பிரயாண நடத3.
***

காதிஜி பிாி>ேடாாியா Oேடஷைன அைடதேபா3 இர, ேநர. 1893- ஆ'F
நடத வரலா0 அலவா? அ"ேபா3 மிசார விளக இைல. Oேடஷனி
தீபக மகலாக எாிதன. பிளா>பாரதி பிரயாணிக அதிக ேபாிைல.

காதிஜிைய அைழ3"ேபாக நகாி-3 யா வதிக, இைல. எேக

ேபாவ3, என ெச வ3 எ0 #ாியாம காதிஜி திைகதா. ேஹா>டகளிேலா

'H- ' இதிய இடெகா9க மா>டாக.

எலா" பிரயாணிகC ேபான பிபா9 Fக> கெலடாிட நகாி தவத
இட கிைடமா எ0 விசாாிகலா, அல3 Oேடஷனிேலேய இர, தகி

விடலா எ0 எ'ணி காதிஜி கா3ெகா'Fதா. இத விஷய

ேக>பதHட ேயாசைனயாகதானித3. ஒேவைள Fக> கெலட
அவமதி"பாேனா எனேமா?

அKவித ஒ0 ேநர விைல. Fக> கெலட மாியாைதயாக" பதி

ெசானா. ஆனா ேஹா>டைல"பறி அவனா தகவ ெகா9க Fயவிைல.

பகதி நி0 ேமபF சபாஷைணைய ேக>9 ெகா'Fத நீகிேரா

கனவா ஒவ, “ நீக இத நக" #தியவேபா -கிற3. அெமாிக
நட3 சிறிய ேஹா>ட ஒைற என ெதாி:. அ ேவZமானா

உகைள அைழ 3" ேபாகிேற" எறா.

அKவிதேம அவட காதிஜி ெச0 அெமாிகாி ேஹா>டைல அைடதா.

ேஹா>ட ெசாதகார ெபய மிOட ஜாOட. அவ காதிஜி இர, தக
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இட ெகா9"பதாக ஒ"#ெகா'டா. "ஆனா எலா சா"பி9 ெபா3

ேபாஜன அைறயி சா"பா9 ேபா>டா மற ஐேரா"பியக ேகாபி3

ெகாளலா. உகCைடய அைறேக சா"பா9 அE"பிவி9கிேற" எறா.
இத ம>9 தவத இட ெகா9ததகாக காதிஜி அத
ேஹா>டகார வதன ெசDதினா.

ம0நா காைலயி அ"3லா ேசதி அ>டனி மிOட ேபக எபவைர
காதிஜி ேபா " பாதா. காதிஜிைய அவ கமல$சி:ட வரேவ0$

ெசானதாவ3:-

"இேக ேகா>F வழ நடத" ெபாிய பாாிOடகைள அமதி யிகிேறா.
ஆைகயா ேகா>F ேபச ேவ'Fய ேவைல உகC ஏபடா3. வழ

ெராப, சிகலான 3. அ3 சபதமாக ேவ'Fய தகவகைள ெயலா

ேசகாி3 ெகா9க உகCைடய உதவி ேதைவ யாயி. க>சிகாராிட

மி3 ெதாி3 ெகாள ேவ'Fயைத ெயலா இனி உக லமாகேவ

ெதாி3 ெகாேவ. இத நா>F நிறேவ0ைம உண$சி அதிக. உகC

ஜாைக அக"ப9வ3 கட. என ெதாித ஏைழ Oதிாீ ஒதி இகிறா.

அவ ஒ ேவைள உகC ஜாைக: உண, ெகா9க$ சமதிகலா.
ேபா  ேக>கலா, வாக !"

இKவித Hறி அவ காதிஜிைய அத ஏைழ Oதிாீயி R>9 அைழ3$
ெசறா. வார3 35 ஷி- வாகிெகா'9 அத ஆகில மா3

காதிஜி இட ெகா93$ சா"பா9 ேபாட, சமதிதா.

மிOட ஜாOடEைடய ேஹா>ட--3 காதிஜி ஜாைகைய" #3 இட3
மாறி ெகா'டா. அத" ெப'மணி மிக, நலவ. காதிஜிைய மிக

அேபா9 நடதினா. அவகாக மரகறி உண, தயாாி3ெகா9தா. ெவ
விைரவி காதிஜி அவCைடய 9பைத$ ேசதவ ேபாலாகிவி>டா.

-----------------

18. சக ெதா*8

பிாி>ேடாாியா ேபா $ ேசத சில தினகC அ நகாி-த பல இதிய"
பிரககைள காதிஜி அறிக ெச

3 ெகா'டா. பிற இதியகளி
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ெபா3 H>ட ஒைற H>Fனா. ேச ஹாஜி கம3 எE O-

பிரக R>F ெபா3 H>ட நடத3. த தலாக காதிஜி ெபா3

H>டதி ைதாியமாக" ேபச ெதாடகிய3 இத H>டதிேல தா.

0 விஷயகைள" பறி காதிஜி ேபசினா. தலாவ3, வியாபாரதி

உ'ைமைய கைட"பிFக ேவ'Fய அவசிய. சாதாரணமாக, வியாபாாிகC

ஒ நபிைக பரவியித3. அதாவ3 வதக 3ைறயி சதிய

ெசDபFயாகா3 எப3. சதிய மத சபதமான விஷ ய எ0, வதக

உலக விவகார எ0, ஒ0 ெகா0 சபதமிைல ெய0 அவக

கதினாக. இ3 %த தவறான ெகாைக எ0 காதிஜி வ#0தினா.

கியமாக, ெவளிநா>9 வதி இதியக எலா 3ைறகளிD
சதியைத கைட"பிFக ேவ'9 எ0, அவகCைடய ஒ=கைத

ெகா'ேட உலக மான3 இதிய சாதியி ஒ=க நிைலைய அள வி9 எ0

எ93 கா>Fனா. அதாவ3 ெதனா"பிாிகாவி சில இதிய வியாபாாிக

ெபா

ெசாDவதாகேவா ஏமா0வ தாகேவா ஏப>டா, "ஒ ! இத இதியகேள

இ"பF தா ! ெபா

ெசாD சாதி இதிய சாதி !" எ0 அ ள

ஐேரா"பியக ெசாவாக. இத அபி"பிராய உலக எலா பரவி இதிய
மகளி ெகளரவைதேய நாச மாகிவி9. இைத காதிஜி ந எ93

Hறினா.

இர'டாவ3, ெதனா"பிாிகாவி வா= இதியகளி பழக வழககைள"

பறிய3. ெதனா"பிாிக ெவைளகாராி பழக வழககேளா9 ஒ"பி>9"

பாதா, இதியகCைடய பழக வழகக %காதார ைறவா யி"பைத
காதிஜி %>F கா>Fனா.

றாவ3, ெவளிநா>9 வதி இதியக தகC ஹி3, O-,
கிறிO3வ எற மதேவ0 ைம: ஜராதி, மதரா\, பGசாபி தலான மாகாண
ேவ0ைமகைள: அFேயா9 மற3 ஒ0ைம யைடய ேவ'9 எ0,

அ"ேபா3தா அவகCைடய உாிைம கைள கா"பாறி ெகாள F:
எ0 ெசானா.
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கைடசியாக, இதியகC இேக அேநக கடக இ"பதா அவைற
அதிகாாிகC எ93$ ெசா-" பாிகார ேத9வத ஒ சக அைமக
ேவ'9 எ 0 ேயாசைன ெசானா.

காதிஜியி பிரசக அேக HFயிதவகளி கவனைத" ெபாி3 கவத3.

அவ Hறிய விஷயக பறி$ சிறி3 ேநர விவாத நடத3. மாத ஒ ைற

அ மாதிாி ெபா3 H>ட நடத ேவ'9 எ0 Fவாயி0. இதியகளி

கடகைள" பறிய விவரகைள$ ேசகாி3 தவத$ சில பிரகக 
வதாக.

அத H>ட3 வதிதவகளி பல ஆகில பாைஷ ெதாியவிைல

எபைத காதிஜி க'டா. ெதனா"பிாிகாவிDள இதியகC ஆகில

பாைஷ உபேயாகமா யிமாதலா யாராவ3 ஆகில க0 ெகாள

விபினா தாேம ெசா- ெகா9"பதாக ஒ"# ெகா'டா. 0 ேப

அKவித ஆகில க0 ெகாள  வதன. அவகளி ஒவ நாவித ;

ஒவ மாOதா ; ஒவ சிலைற கைடகார. பி இவ எ>9 மாததி

நல ஆகில பாஷா ஞான ெபறாக. அதனா அவகCைடய வமான

உயத3. நாவித தமிட H வர ெச 3ெகாள வேவாாிட ேபச ேவ'Fய

அள, இகி] க0 ெகா'டாரா.

த H>டதி ெச த தீமானதிபF மாதாமாத தவறாம இதியகளி
ெபா3H>ட நட3 வத3. அத H>டகளி எலா தத

அபி"பிராயகைள தாராளமா  ெதாிவிதாக. இத H>டகளி

காரணமாக பிாி>ேடாாியாவி இத அதைன இதியகைள: காதிஜி ெதாி3
ெகா'டா. அவகளி ஒKெவாவைடய நிைலைமைய: பறி தனி தனிேய
அறி3 ெகா'டா.

FராOவா-D அைத அ9த ஆரG% பிாீ Oேட> மாகாணதிD

இதியகC இைழக"ப>9 வத அநீதிகைள" பறிய விவரகைள அறிதா.
ஆரG% பிாீ Oேட> மாகாணதி 1888- ஆ'F ஒ விேசஷ ச>ட இயறி

இதியகCைடய பிரஜா உாிைமக எலாவைற: பறி3 வி>டாக. பல
காலமாக அேக தகி வியாபார 3ைறயி ஈ9ப>Fத இதியகைள"

ெபய நட ஈ9 எ0 ெகா93 3ரதி வி>டாக. அத மாகாணதி
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இதியக இக விபினா ேஹா> ட ேவைலகாரகளாகேவா அல3
ேவ0 சிcழிய ெச பவகளாகேவா தா இகலா என ஏப>ட3.

FராOவா- 1885, 1886- ஆ'9களி மிக க9ைமயான ச>டக
இதிய விேராதமாக$ ெச ய"ப> டன. அ$ச>டகளி பF,

FராOவாD வ ஒKெவா இதியE 0 ப, தைல வாி ெகா9க
ேவ'9. இதியகCெக0 ஒ3க"ப>ட இடகளிேலேய அவக நில

ைவ3 ெகாளலா. காாியாசதி அத நில அவகC$ ெசாதமாகா3.

இதியகC வாாிைம கிைடயா3. இதியக உபட க0"# மனிதகளி
யா ெபா3 நைட" பாைதகளி நடக Hடா3.

இர, ஒப3 மணிேமேல க0"# மனிதக ெவளிேய #ற"பட Hடா3 எ0

ஒ விதி ெசா-0. ஆனா இத விதிைய$ சமேயாசிதேபா பிரேயாகிதாக.

தகைள 'அராபியக' எ0 ெசா- ெகா'ட இதியக மீ3 தா>ச'ய

கா>F ேமபF விதிைய" பிரேயாக ெச வதிைல. ஆனா விதி வில$ ெச வ3

ேபா]Oகாரனி சிதைதேய ெபா0த காாியமாயித3.

ேமபF அதமான ச>டகைள: விதிகைள: பறி காதிஜி ேக>9 ெதாி3
ெகா'டா. தம3 ெசாத அEபவதி-3 ெதாி3 ெகா'டா. %ய

மாியாைத:ள இதிய எவE ெதனா"பிாிகாவி வசி"பத லாய

கிைல எ0 அறிதா. இத ேகவலமான நிைலைமைய$ சீ தி3வ3 எ"பF

எ0 சிதைன ெச யலானா.

இதகிைடயி தாதா அ"3லாவி வழ சபதமாக , காதிஜி தீவிர கவன

ெசDதினா.
------------------

19. வழகி" 4

தாதா அ"3லா கெபனியாாி வழ சாமாயமான தல. நாபதினாயிர

ப, வர ேவ'9 ெம0 வழ ெதாடர"ப>Fத3. தாவா, ஆதார

#ேராேநா>9கC #ேராேநா>9 தவதாக வா0திகCதா.

'#ேராேநா>9க ேயாசைன ெச வத அவகாச ெகாடாம ேமாசFயாக எ=தி
வாக"ப>டைவ ' எப3 பிரதி வாதியி க>சி. வழகி சிககC ச>ட
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V>பகC ஏராளமா யிதன. இ தர"பிD ெபாிய ெபாிய பாாிOடகைள:

அ>டனிகைள: அமதியிதாக.

வாதியி க>சி ஆதாரகைள: நிகA$சி விவரகைள: ேச3 ெதா
ேவைல காதிஜி அளிக"ப> ட3. எனேவ வகீ ெதாழி நட3 ைற

பறிய மிக உபேயாகமான அEபவக காதிஜி கிைடதன.

எ93 ெகா'ட ேவைலைய மிக, சிரைத:ட காதிஜி ெச தா. வழகி

விவரகளி அமிA3 வி> டா எேற ெசாலலா. இ க>சியாாி

தOதாேவஜிகைள : அவ பFபF ஏப>ட3. எனேவ வாதி" பிரதி

வாதிகCHட ெதாியாத அளவி காதிஜி ேமபF வழைக" பறிய எலா
விவரகைள: ெதாி3 ெகா'டா.

விவரக எறா உ'ைம நிகA$சிகேள யலவா? இK வழகி உ'ைம

நிகA$சிக தாதா அ"3லா,ேக சாதகமாயிதன. எனேவ ச>ட அவ

அVHல மாக இ எ0 காதிஜி உ0தி ஏப>ட3.

அேத சமயதி அத வழ இேலசி Fய HFய தல ெவ0 ெந9கால
இ=3 ெகா'ேட ேபாக H9 எ0 காதிஜி ெதாிய வத3. விவகார

நீFக நீFக, இ க>சிகC பண நட அதிகமாகி ெகா'ேட வ.

கைடசியி இவேம அழி3 ேபாவாக இதைன வாதி: பிரதிவாதி:
உற ப3க. இவக R' பிFவாததினா வழ நடதி அழி3 ேபாவ3
எKவள, அறிRன?

இைத ெயலா சிதி3" பாத காதிஜி பிரதிவாதி யாகிய தேய" ேசதினிட
ெசறா. வழைக மதியOத ெச வத வி>9 F, ெச :பF ேயாசைன
ெசானா ; மிக, மறாF ேவ'F ெகா'டா. ஆனா உடேன பல

கி>டவிைல.

வகீகC H- நாC நா வள3 ெகா'ேட வத3. வாதி" பிரதிவாதிக

ெப ெசவக தா. ஆயி E இ"பFேய ேபா ெகா'Fதா

அவகCைடய ெசாைத ெயலா இத வழேக வி=கிவி9 எபதி

சேதகமிைல. ேமD வழகிேலேய அதிகமாக கவன ெசDதியபFயா வாதி"

பிரதிவாதிக வியாபாரதி கவ ன ெசD3வ3 ைற3 வத3.
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வகீக தக க>சி அVHலமாக ேமD ேமD ச>ட, V>பகைள

கிள"பிெகா'ேட யிதாக. Fவாக யா ெவறி யைடதாD வழகி

ெசலவழித ெதாைக திபி வரா3 எப3 நி$சய. ேகா> IO ச>டதிபF

வகீகC இKவள, விகிததா H- ெகா9கலா எ0

விதிக"ப>Fத3. ஆனா உ'ைமயி அ>டனிகC ெகா9க"ப>ட

ெதாைக பமட அதிக. இத அநீதிகைள ெயலா எ'ண எ'ண

காதிஜி$ சகிகFயவிைல. வகீ ெதாழி ேமேலேய ெவ0"#

உ'டாயி0. தைம" ெபா0த வைரயி வாதி" பிரதிவாதிகC ராஜி ெச 3

ைவ"ப3 தா தம3 கடைம எ0 கதினா. அத ேமD ேமD ச-யாம

விடாயசி ெச தா. கைடசியாக, யசி ெவறி ெபற3. வழைக

மதியOத3 விட தேய" ேச சமதிதா.

மதியOத நியமிக" ப>டா. அவ னா இ தர"# வாதகC ெசால"

ப>டன. எலாவைற: மதியOத ேக>9வி>9 கைடசியாக தாதா

அ"3லாவி பகேம தீ"பளிதா. அதபF "பேதழாயிர ப,E ெசல,

ெதாைக: வாதி" பிரதிவாதி ெகா9க ேவ'9ெம0 ஏப>ட3.

தீ"# நியாயமான தீ"#தா. ஆனா இ3ட காதிஜி தி"தி அைட3விட

விைல. தீ"பிபF Pரா ெதாைகைய: உடேன ெசDதேவ'9ெம0

வ#0தினா, தேய" ேசதினா ெசDத Fயா3. அவ 'இ ஸா ெவ'>'

ஆக ேநாி9. அ"ேபா3 ெதனா"பிாிகாவி வசித ேபாபத

வியாபாாிகC "இஸா ெவ'> ஆவைத கா>FD மரண மைடவேத ேம"

எE உண$சி F ெகா'Fத3. ைபசா பாகியிலாம பணைத

ெகா93விட ேவ'9ெம0தா தேய" ேச எ'ணினா. ஆனா ’இஸா
ெவ'>' எ E அபகீதிைய அைடய விபவிைல.
ஆகேவ தேய" ேசைத த"#வி"பத ஒேர ஒ வழி தா இத3. பல
தவைணகளாக" பணைத" ெப0 ெகாவத தாதா அ"3லா

இணகேவ'9. அ"பF அவைர இணக$ ெச வத காதிஜி ெப

பிரயதன ெச தா. மதியOததி இ க>சியாைர: ஒ"#ெகாCபF

ெச தைத கா>FD இத அதிக" பிரயாைச ேதைவயா யித3, Fவி தாதா

அ"3லாவி மன இளகி0. நீ'ட காலதி பல தவைணகளாக" பண
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ெப0ெகாவத இைசதா. F, இதர" பா மகிA$சி யளித3.

இதிய சகதி இர'9 தர"பாாி மதி"# உயத3.

காதிஜிேயா ஆனத கட- ஆAதா. தா வத காாிய இKவள,

தி"திகரமாக Fதேத எ0 மகிAதா. உ'ைமயி வகீ ெதாழி நடத

ேவ'Fய ைறேய இ3தா எ0 கதினா. இத எ'ண காதிஜியி

மனதி அ"ேபா3 ஆA3 பதி3 வி>ட3. மகாமா த %ய சாிததி H0கிறா
:-

"க>சிகாரகC பிளைவ நீகி ஒ0ைமைய நா>9வேத வகீ- உ'ைம

ேவைல எ0 அறிேத. இத" பF"பிைன அ"ேபா3 எ0 அழியா வ'ண

எ ஹிதயதி பதி3வி>டபFயா, பிகாலதி நா வகீ ெதாழி

நடதிய இப3 ஆ'9களிD க>சிகாரகC ராஜி ெச 3 ைவ"பதிேலேய

எ காலதி ெப பதி கழித3. 0 கணகான வழகைள அ"பF நா

ராஜி ெச 3 ைவதிகிேற. இதனா நா அைடத நட யா3மிைல ;

ஆம நட அைடயவிைல."
----------------

20. ஏ:வி" ேபாதைன

தாதா அ"3லாவி வழ நட3 ெகா'Fத ேபா3 காதிஜி$ சில விேசஷ
அVபவக ஏப>டன.

ேமபF வழகி அ>டனியான மிOட ேபக எபவைர காதிஜி

பிாி>ேடாாியா வத3 சதிதா அலவா? மிOட ேபக கிறிO3வ மததி

மிக" ப0ளவ. கிறிO 3வ மத" பிரசார ெச 3 வதா. அவ அவைடய

ந'பக சில வாரேதா0 ஓாிடதி HF" பிராதைன நடதினாக.
இத" பிராதைன H>டகC வபF காதிஜிைய மிOட ேபக

அைழதா. தம தைடய சகாகC நிற ேவ0ைம உண$சி கிைட
யாெத0 ெதாிவிதா.

அKவிதேம காதிஜி மிOட ேபகாி மத" பிரசககC பிராதைன

H>டகC ெசறா. இ மிOட ேகாெடO எபவைர: இE

சிலைர: காதிஜி மிOட ேபக அறிக ெச 3 ைவதா. அவக
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வழகமான பிராதைனைய$ ெச 3 வி>9, காதிஜி கைட ேத0 ெபா>டாக

விேசஷ பிராதைன ெசDதினாக.

"ஆ'டவேன ! இ0 எகளிைடேய #திதாக வதி சேகாதர ஞான

மாகைத கா>F அRராக! எகC அளிய மன$ சாதிைய அவ

தRராக! எகைள ஆ>ெகா'ட ஏ% ெபமா அவைர: ஆ>ெகா எ>9!"
எ0 பிராதிதாக.

பிற காதிஜி அFகF அத ந'பகைள$ சதி3 மத விஷயகைள" பறி$

ச$ைச ெச 3 வதா. அவக காதிஜிைய கிறிO3வ மததி ேச3வி9பF

அFகF ேபாதைன ெச தாக. கிறிO3வ மததி ேசதவகளி

பாவகைளெயலா ஏ%நாத தா ஒ"#ெகா'9 அவகC ேமா>சைத

அளிகிறா எ0, ஆைகயா பாவ நீகி ேமா>ச அைடய கிறிO3வ

மததி ேசவ3 ஒேற வழி ெய0 வ#0தினாக.

இத வாத காதிஜி தி"தி அளிகவிைல. "பாவ ெச 3வி>9 அத
பலைன அVபவியாம த"பேவ'9 எ0 நா ஆைச"படவிைல.

பாவதி-3 பாவ எ'ணகளி-3 Hட வி9தைல ெபற வி#கிேற.
அதகாக இைடவிடாம நா யசி ெச ய" ேபாகிேற " எ0 ெசானா.
3ளசிமணிமாைல அணி: வழகைத காதி மகாமா இள வயதிேலேய
ைகெகா'Fதா.

மிOட ேகாெடO எE கிறிO3வ ந'ப காதிஜி க=தி அணிதித
3ளசிமணி மாைலைய" பா3வி>9, "இத மாைலைய எதகாக

அணிதிகிறீக? இெதலா %த >9 நபிைக. அைத இேக

ெகா93வி9 க ! இ"ேபாேத உைட3 எறி3வி9கிேற!" எறா.

"இைல ! இைத உைடக Hடா3. இத மாைல எ தாயா என அளித

#னித$ சின " எறா காதிஜி.

"இதனிட உகC நபிைக உ'டா? இத மாைலைய எ93வி>டா
ேமா>ச கி>டா3 எ0 நிைனகி றீகளா? உ'ைமயாக$ ெசாDக!" எ0
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மிOட ேகாெடO ேக>டா.
”இத மணி மாைலயி உ>ெபா எனேமா என ெதாியா3. இைத அணியா
வி>டா என ெக9த ேந3 வி9 எ0 நா நிைனகவிைல. ஆனா

எ தாயா அ#ட எ க=தி அணிவித மாைலைய தத காரணமி றி
எ93 எறிய மா>ேட ! இைத உைடக, சமதிக மா>ேட!" எறா

காதிஜி.

இKவாறாக" பல தடைவகளி ந'பக எKவளேவா வ#0தி$ ெசா-:,
காதிஜி கிறிO3வ மததி ேசர தயாராகவிைல. ஆனா கிறிO3வ மத

ேபாதைனகளி மிக" ப0 ெகா'டா. கியமாக “தீைம ெச தவகC
நைமேய ெச யேவ'9" எE ஏ%நாதாி ேபாதைன அவைடய
சிைதைய கவத3.

ேமபF ெகாைகயி காதிஜியி நபிைகைய$ ேசாதிபFயான சபவ
ஒ0 அ"ேபா3 நடத3.

ெபா3 நைட" பாைதகளி இதியக நடகHடா3 எ0, இர, ஒப3

மணிேம அVமதி$ சீ>9 இலாம இதியக ெவளியி #ற"பட
Hடாெத0 FராO வா- ச>டக இதன வலவா?

மிOட ேகாெடOஸ காதிஜி: இரவி ெவளியி உலாவ$ ெசவ3 வழக.
இர, ப3 மணிதா அவக திபி வவாக. இ"பF$ ச>ட விேராத

ெச வதகாக" ேபா]ஸா காதிஜிைய ைக3 ெச தா என ப'Zவ3 எற
கவைல காதிஜிைய கா>FD அதிகமாக மிOட ேகாெடOஸ  இத3.

ஆைகயா அவ சகா வகீலான டாட கிராேஸ எபவாிட காதிஜிைய
அைழ3" ேபானா. இகிலாதி காதிஜி பாாிOட பயிசி ெபற

Oதாபனதிேலேய கிராேஸ: பயிசி ெபறவ. அவ காதிஜியிட மிக

அEதாப ெதாிவிதா. சாதாரண அVமதி$சீ>9" பதிலாக" ேபா]O

ெதாதர, இலாம - எ"ேபா3 ேவ'9மானாD ெவளிேய ேபாக HFய வா0

ஒ கFத ததா. இத கFத ைத காதிஜி எ"ேபா3 ெவளிேய

#ற"ப>டாD ைகேயா9 எ93" ேபாவ3 வழக.

கிறிO3வ மதைத$ ேசத மனிதக இ"பF"ப>ட அநீதமான ச>டகைள
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ெயலா இயறி யிேபா3, கிறிO3வ மதைத த=வி

உடேன ஒவ

பாி%தனாகி ேமா>ச சாரா*ய3 உாியவனாகிவி9வா எ0 ந#வ3
காதிஜி கடமா இதிமலவா?

உ'ைமயி, ஒவE ேமா>ச கிைட"ப3 கிைட காத3 அவEைடய
நடைதைய: மன S ைமைய: ெபா0தனேவ தவிர, அவ சபிரதாயமாக

கைட"பிF  ெவளி மதா$சாரகைள" ெபா0தன வல எப3 காதிஜியி
ெகாைக. இத ெகாைக சியாவி மகா டாOடா

எ=திய "ஆ'டவ

ரா*ய உனேள " எE #தகைத" பFததி உ0தியாயி0.

காதிஜியி ஆமீக வள$சி ேமபF #தக ெபாி3 3ைணயாயித3.

தபி! நீ இE ெகாGச ெபாியவரனான பிற ேமபF #தகைத அவசிய
பFகேவ'9. இE மகா டாOடா

எ=தியி சி0 கைதக,

நாவக, க>9ைர க த-யவைற: பFக ேவ'9. டாOடாயி

க உலக வாAவி இைள" ேபா ஞான தீபக ; அேதா9, அைவ மிக$

சிறத இலகிய" ெபாகிஷகCமா. நிக.

ேமக'டவா0 விேசஷ அVமதி கFத ெபறி3Hட, ெபா3 நைட"

பாைதகளி இதியக நடக Hடா3 எற விதியினா காதிஜி ஒ சமய
ெப ெதாைல ஆளாக ேநத3.

தின இர, ேநரதி காதிஜி: மிOட ேகாெடOஸு உலாவ$ ெசD ேபா3
'அகிராசன Rதி' எ0 வழகிய சாைல வழியாக ஒ ைமதான3" ேபாவ3
வழக. இத Rதியி ெதனா"பிாிகா சாிதிரதி பிரசிதி ெபற

பிரசிெட'> &க எபவாி R9 இத3. FராOவா சகாாி

தைலவராக விளகிய அகிராசன. க எளிய வாAைவ கைட"பிFதவ.

அவைடய R9 படாேடாபமிலாத சிறிய R9. பக3 R9கC அகிரா சன

க R>9 விதியாச ஒ0ேம ெதாியா3.

பிாி>ேடாாியாவி ல>சாதிபதிகளான பல ெவைளகாரக உ'9.

அவகCைடய பகளாக பிரமாதமா யி. ஆனா காி R9 ெவ

சாமாயமான 3. R>F வாச - ஒ ேசவக எ"ேபா3 நி0

ெகா'F"பா. இதி -3தா அ3 ஓ உதிேயாகOதாி R9 எபைத
க'9பிFகலா.
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அத R>9 னா-த நைட"பாைத வழியாகேவ காதிஜி எ"ேபா3
உலாவ" ேபாவ3 வழக. பல நா வைரயி இத தைட ஒ0

ஏபடவிைல. ஒ நா ஏப>9 வி>ட3 !

காவD நி ேசவகக அFகF மா0வ3 இயேப யலவா? ஒ நா ஒ

#திய ேசவக வதா. அவ நிற இடதி அகாைமயி காதிஜி

ெசறேபா3, அத க சிறி3 எ$சாிைக ெச யாமD "அ"பா ேபா!"
எ0 Hட$ ெசாலாமD காதிஜிைய உைத3. தளினா! இ"பF ஒ

க ெச வா எ0 ந#வதேக இ"ேபா3 கடமாயிகிற தலவா?
ஆனா இைத விட ந#வத கடமான அPவ நிகA$சிகC அ$ச
த"பதி நடதன.

தெசயலாக அேத சமயதி அத" பக மிOட ேகாெடO திைரேம ேபா 
ெகா'Fதா. ேமபF சபவைத" பாதா. பரபர"#ட காதிஜியிட ஓF
வ3 அVதாப ெதாிவிதா. அேதா9, "இத ரட மீ3 க>டாய வழ

ெதாடர ேவ'9; நா சா>சி ெசாDகிேற. இவ த'Fக"ப9வா !"

எறா.

மகாமா அத என ெசானா ெதாி:மா? "ேவ'டா, ேவ'டா! பாவ !
அவ என க'டா? க0"# மனிதகைள ெயலா இ"பF நடதிேய
இவE" பழக. இத நா>F ச>டக அKவள, இல>சண மாக

இகிறன. ஆகேவ இத$ ேசவகேம வழ ெதாடவதி என பய?

என ஒவ ெக9த ெச ததகாக அவ ேபாி நா ேகாப"பட மா>ேட ;
பழி வாக, எ'ண மா>ேட. ' தீைம ெச தவைன மனி3 வி9' எப3

ஏ%நாதாி திவா அலவா? எ ைன 3#0திய இவைன நா மனி3
வி>ேட. வழ ெதாடர ேவ'Fய அவசியமிைல !" எறா காதிஜி.

மிOட ேகாெடO திைக3" ேபானா. "ஆஹா ! ஏ% நாதாி ேபாதைனைய

வாAைகயி உ'ைமயாகேவ கைட" பிFக 3ணி$ச உள மனித இேதா

ஒவ இகிறாேர!" எ0 வியதா. நாளைடவி இத$ ெச தி பரவிய ேபா3
உலகெமலாேம ஆ$சாிய"ப>ட3. ஷியாவி டாOடா:, இதியாவி
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ேகாகேல:, ெபஸ'9 அைம: ேக>9 வியதாக. "இவ ஒ மகாமா "
எ0 பல விய3 பாரா>Fனாக.

பிற மிOட ேகாெடO அத" ேபா]Oகாரனிட ெச0 ட$% பாைஷயி

ேபசினா. அவEைடய நடைத எKவள, மிகதனமான3 எபைத$ ெசா-,

காதி மகாமா அவனிட கா>9 கைண எKவள, ெத Rகமான ெதபைத:
எ93 Hறினா. அத ர>9$ ேசவகEைடய மன இளகி வி>ட3.

காதிஜியிட வ3 மனி"# ேக>9 ெகா'டா. "மனி"# ேக>க

அவசியேம இைல. உைன னேம நா மனி3 வி>ேட" எறா காதி
மகாமா.

அத" பாைத வழியாக" பிற மகாமா ேபாகவிைல. ஒ ேவைள ம0பF:

ேசவக மாறலா. அவ எ"பF" ப>டவேனா எனேமா? அவ மீ'9 இ"பF
ஏதாவ3 ெச 3 ைவதா? காதிஜி தம ேநர HFய கடைத"

ெபா>ப9தவிைல. ஆனா ஒ ஏைழ$ ேசவக அறியாைமயினா ர>9$

ெசய #ாிவத காரணமாக அவ நட3 ெகாள விபவிைல.

ெச ய ேவ'Fய3 ேவ0 காாிய. ெதனா"பிாிகா வி உள அத நிற

ேவ0ைம$ ச>டகைள ஒழி3 க0"# மனிதகைள கா"பாற ேவ'9.
அைப வி>டவைன ேநாகாம அைப ெநா3 ெகாவதி என பய?
-------------

21. "காதிைய
"காதிைய நி.&க"
நி.&க"

தாதா அ"3லாவி வழ F3 வி>ட3. அத பிற பிாி>ேடாாியாவி

காதிஜி இ"பத காதர எ3, கிைடயா3. எனேவ டபE"

#ற"ப>9$ ெச0 தா நா>9 க"ப ஏ0வத காதிஜி ஆயதமானா.

ஆனா அ"3லா ேச அKவள, %லபமாக அவைர வி>9 வி9வாரா? இதேள
காதிஜியி ேபாி மிக அபிமான மாியாைத: அவ ஏப>Fத3.

ஆகேவ, காதிஜி" பிாி, உபசார வி3 ஒ0 நடதினா. பல ந'பகைள

வி3 அைழதா. எலா ஒ நா =3 தகி ெபா=3 ேபாக ஏபா9

ெச திதா.
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அ$ சமய அேக கிடத ெதனா"பிாிகா" பதிாிைககைள காதிஜி #ர>F"
பா3ெகா'Fதா. "இதியகளி வாாிைம " எற தைல"ைப

க'ட3 அத அFயி க'ட ெச திைய" பFதா. அ"ேபா3 ேந>டா ச>ட

சைபயி விவாதிக"ப>9வத ஒ மேசாதாைவ" பறிய3 அத$ ெச தி.

ேந>டா ச>டசைப ேதத- ேவா>9 ெகா9 உாிைம அேக வியாபார
த-ய ெதாழிக ெச 3 வத இதியகC இத3. அைத" பறி3வி9

ேநாக3ட ேமபF மேசாதா ெகா'9 வர"ப>Fத3.

வி3 வதித இதிய ந'பகளிட காதிஜி அ3பறி விசாாிதா.
அவகC ஒ0ேம ெதாியவிைல.

அ"3லா ேச Hறினா -- "இத விஷயெமலா எகC என ெதாி:?

வியாபார சபதமான விஷயகைள" பறி ம>9தா நாக சிரைத எ93
ெகாகிேறா. ஆரG% பிாீ Oேட> மாகாணதி இதியக வியாபாரேம

ெச யHடா3 எ0 ஏப>9வி>ட3. அைத"பறி நாக ெச த கிள$சி

பயபடவிைல, நாக பF"பாளிக அல. பதிாிைக வாகி அதிDள

மாெக> நிலவரகைள"பறி ம>9 பF3வி>9 எறி3வி9கிேறா. ச>ட

விவகாரகCெகலா இள ஐேரா"பிய அ>டனிகைளேய
நபியிகிேறா."

இைத ேக>ட காதிஜி, "என இ"பF$ ெசாகிறீ க? இத நா>Fேலேய பிற3
வள3 கவி பயிற இதிய இைளஞக அேநக இகிறாகேள? அவக
உகC உதவி ெச வதிைலயா?" எறா.
"அவகளா? அவக எக பகதிேலேய வவதிைல. நாகC அவகைள

இல>சிய ெச வதிைல. இேக பFத இதிய இைளஞக எலா

கிறிO3வக. ெவைளகார" பாதிாிமாக ெசாகிறபF ஆ9கிறவக. அத"
பாதிாிமாகேளா அரசாக3 க>9"ப>டவக. அ"பF யிேபா3

எகC அவகளி உதவி எ"பF கிைட?" எ0 அ"3லா ேச
Hறினா.

இைத ேக>ட3 காதிஜி ஒேர விய"பா " ேபா

வி>ட3. கிறிO3வக

ஆன காரணதினா அவக இதிய அலாதவராகி வி>டாகளா? கிறிO3வ
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மததி ெபா இ3தானா? ஒநாC இைல. அதைகய கிறிO3வ இதிய

வா-பகைள ெயலா நமவக எ0 உாிைம பாரா>டேவ'9 எபதாக
காதிஜி ேதாறிய3.

ஆனா இதைகய எ'ணகளினா என பய? காதிஜிேயா க"ப ஏற

ஆயதமாயிதா. ெதனா"பிாிகாவி ெச ய ேவ'Fய காாியகைள"பறி

அவ கவைல" ப>9 ஆவெதன? எறாD, அ"3லா ேச3 ஓ எ$சாிைக
ெச 3விடேவ'9ெம0 தீமானி3 Hறினா:- "இதியகளி

வாாிைமைய" பறி இத மேசாதா ேந>டா ச>ட சைபயி

நிைறேவ0மானா இதியகளி நிைலைம இ"ேபாைத கா>FD

கடமாகிவி9! இதியகளி %ய மாியாைத" பக விைளவி"ப3ட

இதிய சகைதேய நாசமாகிவி9 ! ஆைகயா  ஜாகிரைதயாயிக !"
இைத ேக>ட அ"3லா ேச ெசானதாவ3: "நீக ெசாவ3 வாOதவமா

யிகலா. ஆயிE இத மேசாதா ஏ ெகா'9வர" ப9கிற3 எபைத

ெதாி3 ெகாCக. சில கால3 னா வைரயி இதியகC

வாாிைம உ'9 எE விஷயேம எகC ெதாியாம-த3.

எகCைடய அ>டனிகளி ஒவரான மிOட எOேகா" ஒ சமய ேததD
நிறா. எஜினிய ஒவேரா9 அவ ேபா>Fயி>டா. எஜினிய தைம

ேதாக அF3 வி9வாேரா எற பய மிOட எO ேகா# ஏப>ட3. உடேன
அவ எகளிட வதா. எகC வாாிைம உ'9 எபைத எ93 Hறி

எகைள ேவா>டகளாக" பதி, ெச 3 ெகாள S'Fனா. அ"பFேய பதி,

ெச 3 ெகா'9 அவ ேவா>9 ெகா9ேதா. எஜினிய ேதா0"ேபானா.
இ3 காரணமாகேவ எகCைடய ேவா>9ாிைமைய" பறி ச>ட

ெகா'9வகிறாக ேபா-கிற3. தாக எ93$ ெசான பிற

ேவா>9ாிைமயி கிய எகC ெதாிகிற3. ஆனா அ3 ெதாி3 என

பய? நாக என ெச யேவ'9ெம0 ெதாியவிைலேய !'

காதிஜி அ"3லா ேச3 நடத சபாஷைணைய வி3 வதித
பல ந'பக ேக>9 ெகா'Fதாக. அவகளி ஒவ, "என ெச ய

ேவ'9ெமபைத நா ெசால>9மா? காதிஜி இதியா," #ற"படாம

த93 நி0திவிடேவ'9. க"ப Fக>ைட ர3 ெச 3விடேவ'9. இE

ஒ மாத காதிஜி இேக இக>9. அவ கா>9 வழிைய" பி பறி நா

ேவா>9ாிைமகாக" ேபாரா9ேவா" எறா.

85

உடேன அகிேதா அைனவ "அ3தா சாி ; அ3 தா சாி! அ"3லா ேச !
சேகாதர காதிைய எ"பFயாவ3 நி0திவி9க!" எ0 H$ச->டாக.
அ"3லா ேச காாியதி க'Zள மனித. காதிஜிைய நி0தினா

அவ$ சமான ெகா9க ேவ'டாமா எ0 ேயாசைன ெச தா. "நீக
ெசாவ3 எனேமா சாியான காாியதா. ஆனா சேகாதர காதிைய இனி
நி0தி ைவ"பத என தனி"ப>ட உாிைம கிைட யா3. நா எலா

ேச3 அவைர தகி" ேபாபF ேக>கலா. ஆனா அவைடய

சமான3 என ஏபா9? காதிஜி பாாிOட எப3 எலா ஞாபக

மிக>9!" எ0 ெசானா.

சமானைத" பறி அ"3லா ேச றி"பி>ட3 மகாமா, வத

அளித3. அவ 0கி>9$ ெசான தாவ3:- "ேச! சமான எற ேப$ேச
ேவ'டா. ெபா3 ஊழிய3$ சமான ஏ3? யா ெகா9"ப3? யா

வாவ3? இத ந'பகளிட என அதிக" பழக கிைடயா3. இவக

எலா எEட ஒ3ைழ"பாக எற நபிைக தகC இதா

இE ஒ மாத நா இேக தகி" ேபாகிேற. என$ சமான எ3,

ேவ'Fயதிைல. ஆனா நா ெதாடக"ேபா யசி பண இலாம

நைடெபறா3. ததி தபாக அE"ப ேவ'9. 3'9" பிர%ரக

அ$சிடேவ'9. %0" பிரயாண ெச யேவ'F வரலா. இதெகலா பண
ேதைவ. பண ம>9 ேபாதா3. ஒவ ம>9 தனி3$ ெச யHFய காாிய
அல. பல உசாக3ட உதவி ெச வத  வரேவ'9. என

ெசாகிறீக?"

இKவித காதி மகா ெசான 3 அத H>டதி-தவகளி பல ஏக

காலதி, "ஆ'டவEைடய மகிைமேய மகிைம. கட,ளி கைணேய கைண.
தாக ம>9 தகி"ேபாக$ சமதி:க. ஆ உதவி, பண உதவி எலா
ஏராளமாக வ !" எ0 Hவினாக.

ந'பகளி இத ஏக மனதான வி"பைத மதி3 காதிஜி

ெதனா"பிாிகாவி ேமD ஒ மாத தக$ சமதிதா. இத காரணமாக"

பினா எதைன எதைனேயா காாியக விைளதன.
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ஒ மாத பல மாதகளாகி" பிற பல வஷகCமாயின. காதிஜி

ெதனா"பிாிகாவி ஆரபி3 நடதிய சதிய" ேபாரா>டமான 3 உலக3ேக
ஒ #3 வழி கா>9வதாயி0. அ0 ெதனா"பிாிகாவி ேகாவித

ந'பகைள"ேபாலேவ நா "ஆ'டவEைடய மகிைமேய மகிைம !" எ0
ேகாஷிக ேவ'Fயவகளாகிேறா.
---------------

22. வாாிைம/
வாாிைம/ ேபா

தாதா அ"3லாவி R>F ேச ஹாஜி கம3 அவகளி தைலைமயி

ேந>டா இதியகளி ெபா3 H>ட ஒ0 நைடெபற3. எC" ேபா>டா

கீேழ விழாதபF இதியக அ0 HFயிதாக. அ H> டதி

இதியகளி வாாிைமைய" பறி மேசாதா ைவ தீவிரமாக எதி"ப3 எ0
தீமானிக"ப>ட3.

எதி"# ேவைலைய நடத ெதா'டக ேசக ேவ'9 எ0 காதிஜி

ெசானா. உடேன நா, நீ எ0 ேபா>F ேபா>9ெகா'9 ெதா'டக 

வதாக. பிரபல O- வியாபாாிக ெதா'டகளானாக. கைட

மாOதாக ெதா'ட பைடயி ேசதாக. ேந>டா- பிற3 வள3

பF3 ேதத இதிய கிறிOதவ வா-பகC ெதா'டகளாக  வதாக.
காதி மகாமா ஆரபித அத த ேபாரா>டதி ப ெப0வத நம3 தமிA
நா>F-3 ேபான சில பாகிய ெச திதாக. அவகளி L ஏ.

ழைத ேவD" பிைள, L ரகசாமி" பைடயா$சி எE இவ ெபயைர
மகாமா காதி தா எ=திய %ய சாிததி றி"பி>Fகிறா.

அத H>டதி HFயிதவக எலா இத ம>9 ஒ ெபா3
ஊழியதி ஈ9ப9 சத"ப தகC கிைடதேத எ0

சேதாஷமாயித3. ேந>டா- இதிய சக3 வவதகித ெப

அபாயைத எ'ணி தகC இத எலா ேவ0ைமகைள: அவக
மறதாக. உயதவ, தாAதவ, ெபாியவ, சிறியவ, எஜமான, ஊழிய,
ஹி3, O-, பா\, கிறிO3வ, ஜராதிய, மதரா\ய ஆகிய சகல
விதியாசகC ஒழி3 எலா ஒ0 ப>டாக.

ேந>டா ச>ட சைபயி மேசாதா நிைறேவ0 த0வாயி இத3. எனேவ, த
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ேவைலயாக$ ச>டசைப அகிராசன ஒ ததி ெகா9க" ப>ட3. இதிய

வாாிைம மேசாதா நிைறேவ0வைத தளிைவக ேவ'9 ெம0 அத

ததியி ேவ'F ெகாள" ப>ட3. அ மாதிாிேய ேந>டா பிரதம மதிாி,

தாதா அ"3லாவி அ>டனி மிOட எOேகா# ததிக ெசறன.
விவாத இர'9 நாைள தளிைவக"ப9 எ0 ச>டசைப

தைலவாிடமி3 பதி வத3. இத ஆரப நல சனதினா ெதா'டகளி

உசாக அதிகமாயி0.

ச>ட சைப அE"ப இதியகளி வி'ண"ப இர'9 நாைள தயாராக
ேவ'9. வி'ண"பதி ஆயிரகணகான ைகெயா"பக வாக"பட
ேவ'9. எனேவ, காதிஜியி தைலைமயி இரெவலா க' விழி3

ெதா'டக ேவைல ெச தாக.

காதிஜி வி'ண"ப நகைல தயாாிதா. அத ஏக காலதி ஐ3 பிரதிக

எ9க" ப>டன. அவைற எ93 ெகா'9 ெதா'டக நாலா பக

விைரதாக. சில தகCைடய ெசாத வ'Fயி ெசறாக. சில தாகேள
வாடைக ெகா93 வ'F ைவ3ெகா'9 ெசறாக. ஒேர நாளி

ைகெயா"பக ஏராளமாக வாக"ப>டன. றி"பி>ட சமயதி வி'ண"ப

ச>ட சைப$ ெசற3. வி'ண"பதி க'ட காரணகC$ சகா தர"பி

ெநா'F$ சமாதானக ெசால"ப>டன. அத அநியாய மேசாதா ச>டமாகி
வி>ட3.

இKவித காாிய ைகHடாம ேபானாD அ3 சபதமாக நடத யசி

காரணமாக இதிய சகேம #3யி ெபற3. யசிைய அ3ட வி>9

வி9வதிைல ெய 0, இதிய ஒ கமாக தக வியாபார உாிைமகாக,

அரசிய உாிைமகாக, ெதாட3 ேபாரா9வெத 0 தீமானிதாக.

அ"ேபா3 லா> ாி"ப எபவ பிாி>F சாரா*ய மதிாி சைபயி Fேயற
நா>9 மதிாியாயிதா. ேந>டா ச>ட சைப ெச த ச>டைத நிராகாிக

ேவZெம0 அவ மகஜ அE"ப தீமானிக" ப>ட3. இத மகஜாி

ம0பF: இதியகளி ைகெயா"பக வாக"ப>டன. ெமாத பதினாயிர

ைகெயா"பகCட Fேயற நா>9 மதிாி மகஜ ேபாயி0.

காதிஜி ேமபF மகஜைர அ$சிட ஏபா9 ெச தா. ஆயிர பிரதிக எ93
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இதியாவிDள பதிாிைகக, பிரகக எலா அE"பினா.

இதியாவி பல பதிாிைகக மகஜைர ஆதாி3 அபி"பிராய எ=தின. பபா

”ைடO ஆ" இதியா" பதிாிைக: ல'ட "ைடO" பதிாிைக:Hட ேமபF
மகஜைர" பறி$ சாதகமாக அபி"பிராய எ=தின.

இத ஏறைறய ஒ மாத ஆகிவி>ட3. ேந>டா- காதிஜி" பல

ந'பக ஏப>9 வி>டாக. எலா ஒ கமாக காதிஜி ேந>டா-ேலேய

தகிவிட ேவ'9 எ0 வ#0தினாக.

காதிஜி அேக தா ெதாடகிய ேவைலைய ெதாட3 நடதி" பா3

விட ேவ'9 எறித3. ஆனா, கால>ேசப நட3வ3 எ"பF? தனி ஜாைக

ைவ3ெகா'9 வாAைக நட3வதா யிதா ைறத ப> ச வஷ3
300 ப, ேவ'Fயி. இத வமான தரHFய அள, தம

ேகா>9 ேவைல தவதாயிதா ெதனா"பிாிகாவிேலேய தகிவி9வதாக
காதி மகாமா ெசானா.

"நறாயிகிற3 ! தகைள தபF$ ெசா- வி>9$ ெசல, ஏபா9
ெச யாம %மா இ3 வி9ேவாமா? தாக ெச : ெபா3 ேவைலகாகேவ
300 ப, வ[ ெச 3 த3வி9கிேறா" எ0 ந'பக அவாிட
ெசானாக.

ெபா3 ேவைலகாக" பண ெப0 ெகாள காதிஜி வி"பமிைல.
“அKவள, ெதாைக கிைடபFயாக என" பாாிOட ெதாழி- ேகOக

ெகா9தா ேபா3. ெபா3 ஊழிய3காக" பண ெப0 ெகாள மா>ேட"

எ0 காதி மகாமா வ#0தினா.

அத ேபாி %மா இப3 இதிய வியாபாாிக ஒ வஷ3 காதிஜிைய
தகCைடய ெசாத வகீலாக அமதி ெகா'9 அவைடய ேசைவகாக
பண ெகா9தாக.

காதிஜி: ேந>டா- Oதிரமாக வாச ெச வெத0 F, ெச தா. ஆனா

அத Fைவ காாியதி நிைற ேவ0வ3 அKவள, %லபமாயிைல.
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எதிபாராத தைட ஒ0 0கி>ட3.
வகீ ேவைலயி கிைட வமானைத ெகா'டலவா காதிஜி அேக

வாAைக நடத உேதசிதா? அத உேதச3 ேந>டா வகீ சகதா

இைடa0 ெச ய  வதாக.

ேந>டா ைஹேகா>F ஆஜராகி வழ நட3 உாிைமகாக காதிஜி
வி'ண"ப ெச 3 ெகா'டா. அவ பாாிOட எபத % ேவ'9

அலவா? அதகாக பபா

ைஹேகா>F தா வகீ ெதாழி

நட3வதகாக" ெபறித அகீகார" பதிரைத:, அ3ட இர'9

ேந>டா ஐேரா"பியகளி நசா>சி" பதிரைத: ேச3 காதிஜி

வி'ண"பைத அE"பினா. தாதா அ"3லாவி சிேநகிதரான மிOட

எOேகா" எபவ தா அ"ேபா3 அ>டனி ெஜனர ; அதாவ3 சகா வகீ.

அவேர காதிஜியி வி'ண"பைத ேகா>F சம"பிக  வதா.
ஆனா யா ச0 எதிபாராத விதமாக ேந>டா வகீ சகதா
0கி>9 காதிஜியி வி'ண"பைத ஆ>ேசபிதாக. காதிஜி

இகிலாதி ெபற அச பாாிOட சFபிேக> வி'ண"பேதா9 ேசக"பட
விைல ெயப3 அவக றி"பி>ட ஒ காரண. ேமபF சFபிேக>ைட"

பபா

ைஹேகா>F ெகா93 வி>9தா அத ைஹேகா>F

அகீகாரைத மகாமா ெபறிதா. ஆகேவ அச சFபிேக>ைட இ"ேபா3

எ"பF ெகா'9 வர F:?

அச பாாிOட சFபிேக> இலாத காரணைத ம> 9 ேந>டா வகீ

சகதா றி"பிடவிைல. ெதனா"பிாிகா வள ெப0$ ெசழி"பைடதத

ெகலா காரண ஐேரா"பியக. ஆதலா, ெதனா"பிாிகா ேகா>9களி
ஐேரா"பிய வகீக தா ெதாழி நடதலா எ0, இதிய வகீகC

இடெகா9தா நாளைடவி ஐேரா"பிய வகீகைள கா>FD இதிய

வகீக அதிகமாகி வி9வாக எ0 விசிதிரமான ஒ காரண ெசாஆ>ேசபிதாக.

காதிஜி இ3 ெப விய"ைப: ஏமாறைத: அளித3. நீதி

வழவதகாக ஏப>ட நியாய OதலகளிD இ"பF"ப>ட அநீதியா எ0

ஆ$சாிய" ப>டா. ெபாகிவத ஆதிரைத அடகிெகா'9 ெச ய ேவ'Fய
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காாியகைள ைற"பF ெச தா. கைடசியி ேகா> F வி'ண"ப வத3.

நல ேவைளயாக நீதிபதி அKவள, ேமாசமான மன"பாைம உைடயவராயிைல.
வகீ சகதி ஆ>ேசபகைள அவ நிராகாி3, காதிஜிைய அ>வேக>டாக

அகீகாிதா. அ$சமய நீதிபதி Hறியதாவ3:-

"வி'ண"பதார வி'ண"ப3ட அச அதா>சி" பதிரைத$ ேசகவிைல
ெயE வாத ெபாளற3. அவ ெபா யான அதா>சிகைள$ ேசதிதா

அவ மீ3 நடவFைக எ93 ெகாள இடமிகிற3. விசாரைணயி றவாளி

ெய 0 நி&பிக" ப>டா அ"ேபா3 அவைடய ெபயைர எ93 விடலா.
வகீகளி விஷயதி ெவைளகார, ேவ0 நிறதவ எE

ேவ0ைமைய$ ச>ட அகீகாிக விைல. ஆத- மிOட காதிைய

அ>வேக>டாக அகீகாிக ம0"பத நம எKவைக அதிகார கிைடயா3.

அவைடய வி'ண"பைத அகீகாிகிேறா. மிOட காதி, இனி நீக
சதிய" பிரமாண ெச யலா."

அKவாேற காதிஜி சதிய" பிரமாண ெச 3 ேந> டா ைஹ ேகா>F

அ>வேக> ஆனா. ஆனாD வ கீ சகதா கிள"பிய ேமபF ஆ>ேசபைண

அவைடய மனதி ஆA3 பதித3. ெதனா"பிாிகாவி உள பFத

ஐேரா"பிய Hட எதைகய 3ேவஷ மன"பாைம ெகா'Fகிறாக எ0
மகாமா, ெதாித3.
-------------

23. ேந3டா இதிய காகிர-

டப ைஹ ேகா>F காதிஜி அ>டனி ெதாழி நடத ெதாடகினா.

ஆனா இ3 அவைடய வாAைகயி இர'டாவ3 ேவைலயாகேவ இத3.
த கடைமயாக அவ கதி$ ெச த3 ெதனா"பிாிகா இதியகளி

ே^மைத" பறிய ெபா3 ஊ ழியதா. இத ஊழிய சாியாக நைடெப0வத

ஒ ெபா3 Oதாபன அைமக ேவ'9 எ0 காதிஜி கதினா. ந'பகCட

கல3 ஆேலாசைன ெச தா. எலா அதைகய Oதாபன அவசியதா எ0

ஒ"# ெகா'டாக.

Oதாபன3 என ெபய இ9வ3 எற ேகவி எ=த3. இதியாவி 1885-

ஆ'F இதிய ேதசிய காகிரO Oதாபிக"ப>9" பிரபல அைடதித3.
ேதசிய உண$சி ெபற இதியக எலா காகிரைஸ இதியாவி உயி
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எேற கதினாக. காதிஜி: அேத க3 ெகா'Fதா. ஆைகயா

ேந>டா- ெதாடக உேத சித Oதாபன3 "ேந>டா இதிய காகிரO"

எ0 ெபயாிடலா எ0 காதிஜி ேயாசைன Hறினா. அைதேய மறவகC

ஒ"# ெகா'டதி ஆ$சாிய இைல யலவா?

1894- வஷ ேம மீ 22 டபனி தாதா அ"3லாவி இலதி ேந>டா-

பல பதிகளி-3 இதியக வ3 HFயிதாக. அவகCைடய ஏகமன

தான ஆதர,ட உசாக ஆரவாரகCகிைடேய "ேந>டா இ திய காகிரO"
Oதாபிக"ப>ட3. காகிர\ அகதின ராவத விதிக மிக எளிதாக

அைமக"ப>டன. ஆனா சதாம>9 அதிகமாக ஏப9த"ப>ட3. ெபாிய

ேவைலக ஆகேவ'F யிதன வலவா? மாததி ைறத ப>ச ஐ3
ஷி- சதா எ0, சதி உளவக இட"ப>9 அதிக ெசDதலா

எ0 ஏப9தினாக. எலா த- தாதா அ"3லா மாத இர'9

ப, சதா ெகா9"பதாக ைகெயா"பமி>டா. காதிஜி தைடய சதி ேம

எ0 ெதாிேத மாத ஒ ப, சதா , ைகெயா"ப ெச தா. ம0 சில
மாத ஒ ப,E பல மாத ப3 ஷி- சதா தவத இைசதாக.
ெமாதமாக நெகாைடக அளிக, சில  வதாக.

ஆரப உசாகதி பல சதா, நெகாைட ைகெயா"ப ெச 3

வி9வாக. ஆனா ைகெயா"ப ெச தபF சதா, நெகாைட: ஒ=காக$

ெசD3ேவா எேக: ெகாGச அைமதா. ேந>டா-D

அ"பFதானித3. ேந>டா இதிய காகிர\ காாியதாிசி காதிஜி

ஆைகயா, சதா வ[- ெபா0"# அவ ஏப>ட3. மாதா மாத சதா

வ[-"ப3 ெப ெதாைலயா யித3. ஒ மாOதா, அத ேவைலேய

சாியா " ேபாயி0. இைத உேதசி3 மாத$ சதா," பதிலாக வஷ$ சதா

ஏப9த தீமானிக" ப>ட3. வஷ3 ைறத ப>ச$ சதா 0 ப,

எ0 ஏப9தினாக. இத பிற சதா வ[ ெகாGச %லபமாயி0.

ெபா3 காாியகC" பண ேசகாி"பதி காதிஜிைய" ேபா திறைமசாேவ0 யா இைல எபைத இதியாவி நா க'Fகிேறா. எத

காாிய3கானாD ஒ றி"பி>ட ெதாைக ேவ'9 எ0 காதிஜி

தீமானிதா அைத$ ேசகாிேத தீவா. எ"ேப"ப>ட க ெநGசகளி

மனைத: கைர3 வி9வா. காதிஜியி இத திறைம ெதனா"பிாிகா-

விேலேய ெவளியாயி0.
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காதிஜி: ந'பகC அFகF காகிரO அகதின ேச"பதகாக

ேந>டா- Sர Sர3 ஊகC ேபாவ3'9. ஆகாகித இதிய

வியாபாாிக உசாகமாக வரேவ0 விதளி3 அகதினராக, ேசவாக.
பல இடகளி-3 காதிஜி அFகF அைழ"# வ3 ெகா'Fத3.

இதைகய %0" பிரயாணதி ேபா3 ஒைற ஓ ஊாி தம சகடமான
நிைலைம ஏப>ட3. அத ஊாி யாைடய விதாளிகளாக காதிஜி:

ந'பகC தகினாகேளா அத மனித நல பணகார. அவாிடமி3

வஷ3 ஆ0 ப, சதா எதிபாதாக. அவேரா 0 ப, தா

ெகா9"ேப எ0 பிFவாத பிFதா. ெகாடா க'ட - விடா க' ட கைத

நடத3. அவாிட 0 ப, வாகி வி>டா மறவக யா அத ேம
ெகா9க மா>டாக. ேதைவயாயித உேதச ெதாைக ேசரா3. எனேவ இர,

ெவ ேநர வைரயி விவாத நீFத3. ஒவ சா"பி>ட பாFைல.

எலா பசி அதிகமாயிதாD, ஆ0 ப, வ[-யாம சா"பி9வதிைல

ெய 0 உ0தியா யிதாக. அத வியாபாாி: மசிகிற வழியாக

காணவிைல. அேத ஊைர$ ேசத மற வியாபாாிக மறாF: பயனிைல.

இரவி ெப பதி இKவித கழித பிற, நாலாவ3 ஜாமதி அத கனவா

வழி வ3 ஆ0 ப, தர ஒ"#ெகா' டா. பிற வி3 நடத3. இத$

ெச தி நாலா#ற பரவியபFயா சதா வ[ ெவ %லபமாயி0.

காதிஜி ெபா3 காாியகC" பண வ[-"பதி எKவள, திறைம

:ளவேரா அKவள, அத" பணைத$ ெசல, ெச வதிD ெசல, கண
ைவ"பதிD மிக , க'F"பானவ. அவைடய இத இய# ெதனா"

பிாிகாவிேலேய ெவளியாயி0. தபி ! ெபா3" பண நிவாக சபதமாக

காதிஜி எ=தியி"பைத ேக :-

"ெபா3 ேவைலகளி சிலைற$ ெசல,கேள ெப ெதாைககளாகிவி9 ெமபைத
நா அறிதிேத. எனேவ ஆரபதி ரசீ3 #தகக Hட அ$சFக

ேவ'டாெமன  தீமானிேத. என3 காாியாலயதி-த ைசேளாOைட

எE பிரதிக எ9 கவியி ரசீ3கC அறிைககC தயாாி3

ெகா'ேட. காகிரஸு நிதி: அகதின நிரப$ ேச3 ேவைல:

அதிகமான பினேர ரசீ3 #தக, அறிைக த-யைவ அ$சFக

ெதாடகிேன. எலா" ெபா3 OதாபனகC இதைகய சிகன
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அயாவசியமான3. ஆனா ெபபாD இத விஷயதி கவனG ெசDத"

ப9வதிைல ெயபைத நா அறிதிேத.

ெபா3 ஜனக தாக ெகா9த பண3 ரசீ3 ெப0வதி கவைல

கா>9வதிைல. ஆனா நாக ரசீ3 ெகா9"பைத எ"ேபா3 வ#0தி
ெகா'9 வேதா. ஒKெவா ைபசா, கண ைவேதா. ேந>டா

இதிய காகிர\ பைழய தOதாேவஜிகைள" #ர>Fனா இ0 1894-

ஆ'9 கண" #தகைத அ"பFேய காணலா ெம0 நா 3ணி3 Hற

F:. எத" ெபா3 Oதாபன3 வர, ெசல, கண ஒ=காக ைவ

தித இறியைமயாத3. இலா வி>டா அத" ெபா3 Oதாபன விைரவி

ெக>ட ெபய எ9 எபதி ஐயா மிைல. ஒ=ப>ட கண ைவயாம

உ'ைமைய" பா3காத இயலாத காாிய எப3 எ அEபவ."
------------------

24. பால:தர
பால:தர

L ேமாக தாO காதி ேந>டா- நிைலயாக தவ3 எற உேதச3ட
அ>டனி ெதாழி ெச ய ஆரபி3 நாD மாத ஆயி0. இத நாD மாததி

ேந>டா- வசித இதிய வியாபாாிக, இதிய மாOதாக இவகCைடய

பழக காதிஜி ஏப>Fத3. ேந>டா இதிய காகிர\

அகதினராக$ ேசதவக ெபபாD வியாபாாிக, மாOதாக

ஆகியவகதா. ெதனா"பிாிகாவி வசித இதியகளி மிக"

ெபபாேலாரான ஒ"பத H-கCட காதிஜி இE பழக

ஏபடவிைல. ஆனா ஒ"பத H-களி கடகைள"பறி ஓரள, ேகவி"

ப>Fதா.

இத நிைலைமயி ஒநா காதிஜியி காாியாலய3 ஓ ஏைழ இதிய

அலேகாலமாக அ=3ெகா'9 வ3 ேசதா. அவ இ9"பி கைத 3ணி

உ9தியிதா ; ைகயிேல 'டா% 3ணி ைவதிதா ; அவEைடய 
வா " பக இர'9 உைடப>9 வாயி-3 இரத ெகா>F ெகா'Fத3;
ேநாவினாD பயதினாD அவEைடய உட# ந9கி0.

காதிஜியி காாியாலயதி மாOதாவாக ேவைல ெச தவ ஒ தமிழ. அத

மாOதாைவ ெகா'9 அலேகாலமாக வதவனிட விஷய என ெவ0

காதிஜி விசாாிக$ ெச தா. ப உைடப>9 வதவ ஒ தமிழ; ஒ"பத H-;
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அவ ெபய பால%தர. டபனி ஒ பிரபல ஐேரா"பியாிட அவ ஒ"பத

H-யாக ேவைல வதவ. அத க ஐேரா"பிய எஜமா ஏேதா காரண

பறி ேகாபெகா'9 பால%தரைத அKவிதமாக ைநய" #ைட3 வி>டா.
அவ அFத அFயி பால%தரதி  வா " பக இர'9 உைட3
ெதாி3 வி=3 வி>டன.

"அதிகமா " ேபசினா பைல உைட3 வி9ேவ !" எ0 சில ேகாபமாக"

ேப%வைத நீ ேக>Fகலா, தபி ! பைல உைட"ப3 எப3 இேலசான
காாியமல; மிக &ரமாக அFதா தா பைல உைடக F:.

பால%தரைத ஒ"பதH-யாக" ெபறித ெவைளகார அமாதிாி
அவைன &ரமாக அFதிதா.

இத$ சமயதி, "ஒ"பத H- " எறா என எபைத உன$ ெசாைவகிேற. அைத$ ெசாDவதி என$ சேதாஷப ஒ0மிைல ;
வதமாக, அவமானமாக, இகிற3. ஆனாD அைத நீ ெதாி3

ெகாளாவி>டா ேமேல வ காதி மகாEைடய வரலாைற உனா ந
அறி3ெகாள Fயா3.

இகிலா3, ஹால3 த-ய ேதசகளி-3 ெதனா"பிாிகா ெச0

Fேயறிய ஐேரா"பியக அத நா>F உள நீவளைத க'9 அேக க#
சாபF நிைறய$ ெச யலா எ0 தீமானிதாக. க# சாபF ெச வத

ஆ வசதி நிைறய ேவ'9. ேந>டா- Pவ Fகளான ஸT சாதியா

கா>9மிரா'F ஜனக; அவகளா எத ேவைல: நிைல3 நி0 ெச ய

Fயா3. விவசாய ேவைல அவகC ெதாியா3 ; ெசா-ெகா9தாD

அவக க0ெகாள மா>டாக.

ஸூT சாதியா ேநமாறானவக இதியா ேதச3 ஏைழ மக. விவசாய

ேவைலயி ப0 உளவக ; உடைல உைழ3" பா9பட HFயவக இத

விஷய உலக" பிரசிதமான3.

ஆகேவ ஐேரா"பிய #திதாக$ ெச0 Fேயறிய இடகளி எலா இதியா
ேதசதி-3 ஏைழ மகைள தவி3ெகாள விபினாக. இலைக

யாக>9, மலா

நாடாக>9, ெவ ெவ SரதிDள Iஜி தீ, ஆக> 9,-
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ஐேரா"பிய Fேயறிய இடகளி க#, ேதயிைல, கா"பி, அ,ாி

ேதா>டகளி ேவைல ெச வத இதியாவி-3 H- ஆ>கைள தவி3
ெகா'டாக.

இேத சமயதி இதியாவி இகி] காரகளி ஆ>சி நிைலெபறித3.
அத ஆ>சி காரணமாக ேதசெம வ0ைம அதிகமாகி வத3.

ெவளிநா9கC$ ெச0 வயி0 வளக,, H9மானா ெகாGச பண

சபாதி 3ெகா'9 வர, இதியாவி ஏைழ மக பல தயாரா யிதாக.
அவகைள திர>F ெவளிநா9கC H-களாக அE"பி ெகா9க
இதியாவி ஆகில சகா தயாராயிதன.

%மா 1860- ஆ'9  பினாக ெதனா"பிாிகா ஐேரா"பியக

இதியாவி-3 இதிய H-கைள த வி3ெகாள விபினாக.

அ"ேபா3 இதியாைவ ஆ'ட பிாி>F சகா அத அVமதி ெகா9தாக.
இத ஏபா>9 "ஒ"பத H- ைற" எ0 ெபய வழகி0. இதபF

ெதனா"பிாிகாவிDள ஐேரா"பியாி கீA ஐ3 வஷ க>டாயமாக Hேவைல ெச வதா

இதிய ெதாழிலாளாிட ஒ"பத எ=தி வாக"ப>ட3, 'இத

ஒ"பத கால Fத3 ெதனா"பிாிகாவிேலேய நிரதரமா  Fேயறலா’
எ0 ெசாதமாக நில ைவ3ெகா'9 விவசாய ெச யலா எ0

ஆைசவாைத ெசா- ஆ ேசதாக, ஆனா ஐேரா"பிய மனதி

எ'ணிய3, "ஐ3 வஷ ஆன பிற இவகC இேக நில எேக கிைடக"
ேபாகிற3? அத" பிற நமிட H- ேவைல ெச 3தா இதியக

பிைழக ேவ'9!" எப3தா. அவகCைடய இத எ'ண என ஆயி0

எ0 பிற பாகலா.

ஒ"பத ெதாழிலாளியாயி வைரயி ஒவ ஏறைறய அFைமைய"
ேபாலேவ நடத" ப>டா. ஐேரா"பிய எஜமானE ெகாGச ேகாப

வதாD ேபா3; இதிய H-யிபா9 அேதாகதிதா. எஜமா எKவள,

ெகாdரமாக நடதினாD ேக>பா இைல ; நீதி வழவா இைல.

இதைகய நிைலைம ெந9காலமாக ெதனா"பிாிகாவி F ெகா' Fத3.
ஆனா இதியாவி ப>Fகா9களி வசித ஏைழ FயானவகC அத
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நிைலைம ெதாியாதலவா? எனேவ, ஆ ேசதவகளி வாைதகளி மயகி
ேமD ேமD ெதனா"பிாிகா," ேபா ெகா'Fதாக.
அ"பF"ப>ட ஒ"பத H-களி ஒவனான தமிழ பால%தர

ேமெசானவா0 காதி மகாEைடய ஆI\ அவ னா ேபா

நிறா. தEைடய கைதைய: த>9 த9மாறி அ=3ெகா'ேட ெசானா.

காதிஜி உடேன அவைன வ'Fயி ஏறி ஒ டாடாிட அைழ 3$ ெசறா.

ெவைளகார டாட தா ; ஆயிE அவ அவசியமான சிகி$ைசைய$ ெச தா.

காதிஜி வ#0தியதிேபாி பால%தரதி காயகைள" பறி அதா>சி"
பதிர எ=தி ெகா9தா.

உடேன காதிஜி பால%தரைத ஒ மாஜிO>ேர>Fட அைழ3$ ெசறா.

பால%தர தமிட ெசான கைதைய மாஜிO>ேர> னா வாலமாக
ெகா9பF$ ெச தா. மாஜிO>ேர> பால%தர3 இைழக" ப>ட

ெகா9ைமைய ேக>9வி>9 உடேன அத ஐேரா"பிய எஜ மானE ேநா>_O
அE"பினா.

இ"ேபா3 காதிஜி ேயாசைன ெச தா. ேகO நடதினா F, என ஆேமா

எனேமா? எஜமானE ஒ ேவைள அபராத ேபா>டாD ேபாடலா; அல3
வழைக தளினாD தளிவிடலா. ஆனா பால%தரதி கதி என? அவ
ம0பF: அேத எஜமானனிட ேவைல ெச ய F:மா? அவைன அத க
எஜமானனிடமி3 வி9தைல ெச வதலவா இ"ேபா3 கியமான காாிய?
அைத எ"பF$ ெச வ3?
ஒ"பத H- ைற சபதமான ச>ட தி>டக : விதி ைறக

எலாவைற: காதிஜி ஆரா தா. ஒ"பதH- ஒவ ஒ"பத

கால3 ேவைலைய வி>9 நிறா, அவ மீ3 எஜமா ச>டபF வழ

ெதாடரலா; அ"பF நிற ற3$ சிைற த'டைன Hட விதிகலா !
இKவள, இல>சணமாக இத3 ச>ட.

ச>டவிேராதமிலாம பால%தரைத வி9தைல ெச ய இர'9 வழிக இதன.
ஒ0, ஒ"பத H-கைள" பா3கா"பதெக0 ஏப>ட உதிேயாகOதாிட

#கா ெச 3 அவைர ெகா'9 ஒ"பதைத ர3 ெச த. இ3 நடவாத காாிய
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எ0 காதிஜி அறிதா. ஏெனனி ஒ"பத H-கைள" பா3கா ஐேரா"பிய

உதிேயாகOத உ'ைமயி ஐேரா"பிய எஜமானகCைடய உாிைமகைளதா
பா3கா3 வதா. எனேவ அத வழியி பிரயதன ெச வ3 உபேயாக"படா3.
இெனா0, பால %தரதி எஜமான சமதி3 இெனாவ

ஒ"பதைத மாறி ெகா9"ப3. இத வழியி யசி ெச 3 பாகலா எ0

காதிஜி ேமபF எஜமானிடேம ெசறா. "ஐயா ! பால%தரைத நீக ெராப
ெகா9ைமயாக அF3 வி>_க. இைத நீகேள உணதிகலா. ஆயிE

உக ேபாி வழ ெதாடர என இடமிைல. ஒ"பதைத

இெனாவ மாறி ெகா93வி9க. அ3ட இத விஷய F3

ேபாக>9!" எறா.

அத க ஐேரா"பியEைடய மன3Hட காதிஜியி வாைதகளினா இளகி
வி>ட3. "ேகO ேபா9கிறபF ேபா9. ஒைக பா3வி9கிேற !" எ0 அவ

பதி ெசாலவிைல. ஒ"பதைத இெனாவ மாறி ெகா9க$

சமதிதா.

சாி ; ஆனா பா %தர3 இெனா எஜமானைன க'9பிFக
ேவ'9ேம? இதியகC ஒ"பத H- ைவ3 ெகாC உாிைம

கிைடயா3. ஐேரா"பியக தா ைவ3 ெகாளலா. ஆகேவ காதிஜி தம
அ"ேபா3 ெதாிதித ஐேரா"பியகளி நலவ எ0 எ'ணிய ஒவாிட
ெச0 விஷயைத$ ெசானா. அவ பால%தரைத ஒ"பத H-யாக

எ93ெகாள தைடய சமதைத ெதாிவிதா.

மாஜிO>ேர>Fட இத விவரக எலா ெசால" ப>டன. அவ காதிஜி இத

விஷயதி ெச த யசிகைள றி3 ஆ$சாிய"ப>9வி>9, "பால%தரைத
அவEைடய எஜமான அFத3 றதா; ஆனா ஒ"பதைத

இெனாவ மாற$ சமதி"பதா விஷய இ3ட F, ெபற3 " எ0
தீ"# எ=தினா.

பால%தரதி கைத ெதனா"பிாிகா எ பரவிய3. Sர Sரதி-த

ேதா>டகCேள #3 ஒ"பத ெதாழிலாளிகளி காதி வி=த3. "ஆகா !
நமகாக" பாி3 ேப%கிறவ, பா9ப9கிறவ ஒவ இகி றாேர!" எ0

அவக எலா விய3 மகிAதாக. வாAைகயி அFேயா9 நிராைச
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யைடதிதவகC ெகலா ஒ #3 நபிைக உ'டாயி0. "நிகதி

யாேனா" எ0 எ'ணியிதவகCெகலா ’நம ஒ கதி உ'9' எற
உசாக ஏப>ட3.
.

பால%தர "ைகயிேல 'டா% 3ணி:ட காதிஜியி அைறயி Vைழதா"
எ0 ேமேல ெசாேனனலவா? இ3 எதகாக ெதாி:மா? டப ேகா>F

காதிஜியி தைல"பாைகைய எ9க$ ெசான விஷய உன நிைனவிகிறதலவா? இதிய யாராயிதாD ஐேரா"பியைர காண"ேபா ேபா3

தைல"பாைகைய தைலயி-3 எ93 ைகயிேல ைவ3ெகாள ேவ'9

எ0 ெதனா"பிாிகாவி ஒ சபிரதாய அ- இத3. இ3 விஷயதி

ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரக ெவ க'F"பாக இதாக. இதியக

அ"பF$ ெச யாவி>டா தகC அ3 அவமாியாைத எ0 எ'ணினாக. தைலயி ைவதி"ப3 லாவானாD, தைல"பாைகயானாD, ெவ0

3'ைட 'டாசாக$ % றி ெகா'FதாD எ93விட ேவ'Fய3தா.

விதி விலேக கிைடயா3. தைல 3ணிைய எ9காம ைகH"பி வணகினாD

ேபாதா3.

பால%தர ஐேரா"பியகைள" பாக" ேபாேபா3 தைல'டாைச எ93"
பழக" ப>Fதா. காதிஜி ெபாிய மனித ஆைகயா அவ னா

ேபாேபா3 அ"பF$ ெச யேவ'9 எ0 நிைனதா ! இைத க'ட 3

காதிஜியி மன றி" ேபாயி0. "3ணிைய எ9க ேவ'டா, அ"பேன !

தைலயி %றி ெகா!" எ0 காதிஜி பால%தரதிட ெசானா. அவE
சிறி3 தயகிவி>9" பிற க மல$சி:ட தைலயி 3ணிைய$ %றி

ெகா'டா. அத நிமிஷதிேலேய காதி மகாமா இதிய மகளி சிர\

%ததிர கிாீடைத ைவதா.

காதி மகாமா எ=தியிகிறா :- "இதயதிேல எ=த பாி%தமான ஆைச எ3,

நிைறேவறாம ேபாவ திைல. எEைடய ெசாத அEபவதி இைத நா

அFகF க'Fகிேற. ஏைழ எளியவகC ெதா'9 #ாிய ேவ'9

எப3 எ உளதி இத அதியத ஆைச. அத ஆைச எைன ஏைழகளிட

ெகா'9 ேசத3. அவகேளா9 சாிசமமாக கல3 பழகி அவகளி

ஒவனாகிவி9 சதிைய: தத3!"

தபி! காதி மகாமாவி இதயதி எ=த அதி பயத பாி%தமான ஆைச தமிA

நா>ைட$ ேசத ஏைழ" பால%தரதி லமாக நிைறேவறிய3 ஒ
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விேசஷமலவா? பால%தரதி கைதைய ேக>9 நீ அைடத 3யர3

மதியி இ"பF ஒ தி"தி: அைடயலா.
-------------

25. ". ப" தைலவாி

பால%தர காதிஜிைய ேதFவத சமய மிக, நல சமயமாயி0.

பால%தரதி லமாக காதிஜி ெதனா"பிாிகாவி அ"ேபா3 வசித

பதினாயிரகணகான ஒ"பத ெதாழிலாளிகளி நிைலைமைய" பறி ெதாி3
ெகாள Fத3. அவகCைடய தைலயி ேபா9வத ஒ ெபாிய பாறாக

தயாராகி ெகா'F"பைத: அவ அறி3 ெகாள HFய தாயி0.

அத 1894- ஆ'F ேந>டா அரசாகதா இதியகC ஒ மிக" ெப
அநீதிைய இைழக" பிரயதன" ப>9 ெகா'Fதாக. அதாவ3 ஒ"பத

H-யாக வ3 ஒ"பத நீகிய ஒKெவா ெதாழிலாளி மீ3 25 ப, தைலவாி

விதிக ேயாசைன ெச தாக !

இ"பF"ப>ட அPவமான ேயாசைனைய ேந>டா ெவைளகாரக ஏ
ெச தாக ெதாி:மா? ஒ"பத ெதாழிலாளியாக வத இதியக நல

உைழ"பாளிக. விவசாய ெதாழி- ைக ேததவக, எளிய வாAைக

நட3கிறவக.

இவகைள ஒ"பத கால நீகிய பிற ெதனா"பிாி காவி %ேய$ைசயாக
வசிபF வி>டா, ெவ சீகிர தி வD3" ேபா

வி9வாக ! ெசாத

நில ைவ3 ெகா'9 பயி ெச 3 ெசாத R9 க>Fெகா'9 வாAவாக.

சில வியாபார 3ைறயிD இறவாக; ஐேரா"பியைர விட அதிகமாக" பண

ேச3 வி9வாக. அFைமகைள" ேபா ஐேரா"பியகC ேவைல ெச 3

ெகா'9 கால தள மா>டாக. பிற ெதனா"பிாிகாவிDள

ஐேரா"பியக பா9 ஆபதா " ேபா வி9.

ஆைகயா ஒ"பத H-களாக வகிறவக ஒ"ப த கால நீகிய பிற
%ேய$ைசயாக வாழ அVமதிக Hடா3 எ0 ேக>டா ெவைளகாரக

கதினாக. ஆனா ஒ"பத கால Fதவகைள தி"பி அE"#வ3

அKவள, %லபமான காாியமிைல. ஏெனனி, இதியாவி ஆ திர>Fயேபா3
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ஒ"பத நீகிய3 அவக %ேய$ைசயாக ெதனா"பிாிகாவி வசிகலா
எ0 உ0தி ெகா9க"ப>ட3. ஆகேவ அவகைள" பலவதமா  தி"பி

அE"ப Fயா3. அவகேள திபி" ேபாபF ெச ய ேவ'9. அல3
ம0பF: ெவைளகாராிட ேவைல அமபF ெச ய ேவ'9 !

இத உபாய என? "ேபா9 தைலவாி! இதிய %ேய$ைசயாக வாAவைத

அசாதியமாக$ ெச !" எ0 சில #'ணியவாக உபாய ெசானாக. அைத

ேந>டா சகா ஒ"# ெகா'டாக. ஒ"பத H-யாக வ3 வி9தைல

ெபற ஒKெவா இதியE தைல வஷ3 இபைத3 ப, தைலவாி
ெகா9க ேவ' 9 எ0 ெசானாக !

எKவள, தா கட"ப>9 உைழதாD இதிய ெதாழிலாளி ஒவ

வஷ3 12 ப,E ேம சபாதிக Fயா3. இபைத3 ப, வாி
ெகா9 எறா எ"பF ெகா9"ப3? இத நிபதைனயிபF எத ெதாழிலாளி

இதியE அேக இக Fயா3! அ"பFெயறா திபி" ேபா தாேன தீர

ேவ'9!

இத ெகாFய அநீதிைய"பறி அறித காதிஜி ேந>டா இதிய காகிரO

ல கிள$சி ெதாடகினா. அத கிள$சியி ஒ- இதியா வைரயி ெச0

எ>Fய3. ேந>டா ெவைளகாரக ேயாசி3" பாதாக. தக அPவ
ேயாசைன இதிய அரசாகதி சமத ேதைவ எ0 கதினாக.

இதிய சகாாி சமததி ேபாிD ஒ3ைழ"பி ேபாிD அலவா ஒ"பத
ெதாழிலாளிகைள அFைம ேவைல ெச ய திர>ட ேவ'Fயிகிற3? ஆைகயா
தாக ேபா9 தைலவாிைய இதிய சகா ஆ>ேசபி3 ஒ"பத H-க

அE"#வைதேய நி0திவி>டா என ெச கிற3 எ0 கவைல"ப>டாக.
ஆகேவ ேந>டா ெவைளகாரகளி பிரதிநிதிகளாக ஸ ெஹறி பிO,
மிOட ேமஸ எE இவ இதியா,$ ெசறாக. அ$சமய
இதியாவி லா> எஜி எபவ கவன ெஜனரலாக, இராஜ"

பிரதிநிதியாக, இதா. இத இராஜ" பிரதிநிதி என ெச தா ெதாி:மா?

"இபைத3 ப, தைலவாி Hடேவ Hடா3" எ0 ெசா-வி>டா. ”ெகா9க
Fயாத வாியாக" ேபாடாதீக. ெகா9க HFய அளவாக" ேபா9க!"

எறா அத" #'ணியவா. அதாவ3 தைல 0 ப, வாி விதிக லா>
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எஜி சமத ெகா9தா. இத தைலவாி ெதாழிலாளி ம>9 அல ; அவ

9பேதா9 வாழ விபினா மைனவி தைலவாி ெகா9க ேவ'9.
பதி 0 வய3 ேமப>ட ெப' ழைத, பதினா0 வய3

ேமப>ட ஆ' ழைத 0 ப, வாி ெகா9கேவ'9. இர'9

ழைதக உள 9ப மாத ஒ ப, வாி ெகா9தாக ேவ'9 !

உலகதி ேவ0 எத ேதசதிD எத காலதிD இமாதிாி அநியாய வாி

ேபாட"ப>டதிைல. ஆயிE இத அநியாய3 இதியாைவ அ"ேபா3 ஆ'ட

இராஜ" பிரதிநிதி சமதிதா. "இபைத3 ப, வாி ேபா9வைத 0

ப,னாக$ ெச ேதேன ! இத சகாய ேபாதாதா?" எறா. உ'ைமயி இ3

சகாயேம யிைல. இபைத3 ப, வாி ேபா>டா நி$சயமாக ெதனா"

பிாிகாவி எத ெதாழிலாளி இதியE இக Fயா3 ; திபி" ேபா

வி9வா. இதியாவி-3 #திய ெதாழிலாளிகைள ெகா'9வர Fயா3.

0 ப, தைலவாி எறா, இதிய ெதாழிலாளிக ேபாவதா இ"பதா எ0

தயவாக. ஒ சில இேத பாகலா எ0 இ"பாக. அFேயா9

ெகாDவத" பதிலாக 0யிராக ைவதி"பத$ சமமா.

ஆகேவ, தைலவாி 0 ப, ஆன3பறி காதிஜி தி"தி யைடயவிைல.
அைத ஒ ெவறியாக, கத விைல. இதிய ைவOரா

அத$ சமத

ெகா9த3 ெப தவ0 எ0 கதினா. இதியா ேதச3 இதிய

மகC அ3 ெப அவமான எ0 எ'ணினா. ஆைகயா எ"பா9

ப>டாவ3 அத தைலவாிைய ஒழி3 விடேவ'9 எ0 காதிஜியி

ேயாசைனயிேபாி ேந>டா இதிய காகிரO ககண க>F ெகா'ட3.
ஆனா அத யசி இேலசி ெவறி யைடயவிைல. இப3 வஷ

காதிஜியி தைலைமயி சாRக" ேபாரா> ட நடத பிறதா ெவறி

கிைடத3. Fவாக நடத ெப ேபாரா>டதி ெதனா"பிாிகா இதியக

பதினா யிர ேப ேம சிைற ெசறாக. பல 3"பாகி" பிரேயாகதினா

மரண அைடதாக. அவகCைடய தியாககளி பலனாக Fவி ெவறி

கிைடத3; 0 ப, தைலவாி: ஒழித3.

தைலவாி" ேபாரா>டைத" பறி காதி மகாமா எ=தியி"பதாவ3 :"தளராத நபிைக: அளவிட"படாத ெபா0ைம: இைடவிடாத யசி:

இதிராவிF அ"ேபாரா>ட ெவறி ெபறிக Fயா3. ெதனா"பிாிகா
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இதிய சக அ"ேபாரா>டைத இைடயி ைக வி>Fதா கிள$சிைய நி0தி

வாி>ப9வைத தவிர ேவ0 வழியிைல ெய0 காகிரO தீமானிதிதா இ0 வைர அ ெகாFய வாி விதிக"ப>ேட வதி. ெதனா" பிாிகா

இதியகC சாி, பாரத ேதச3 சாி மகதான ஓ அவமான3

அறிறியா

-----------------

அ3 விளகி ெகா'9 வதி."
26. தா

நா34

ெதனா"பிாிகா, காதிஜி வ3 0 ஆ'9கC" பிற, ஒ ைற

தா நா9 ெச0வர விபினா. இத 0 வஷதி ெதனா"பிாிகா

இதியகளிைடேய காதிஜி நல பழக ஏப>9 வி>ட3. பல

சிேநகிதக ஆனாக. பாாிOட ெதாழிD நறா

நடத3. ஆகேவ,

இதியா," ேபா $ சில நா இ3 வி>9 மைனவிைய: ழைதகைள:
அைழ3ெகா'9 வவ3 எ0 காதிஜி தீமானிதா. இதியாவி தகி

உயி சமயதி ெதனா"பிாிகா இதிய நிைலைமைய" பறி ெகாGச
பிரசார ெச யலா எ0 எ'ணினா.

தா இலாத சமயதி ேந>டா காகிரO ேவைலைய : சக ேசைவைய:
கவனி"பத ஆதஜி மியாகா, பா\ ரOடஜி ஆகிய இ ந'பகைள

நியமி3வி>9" "ெபாேகாலா" எE க"ப- பிரயாணமானா.

பிரயாணதிேபா3 காதிஜி உ3 பாைஷ: தமி= க0ெகாள யறா.

ெதனா"பிாிகாவி-த ஒ"பத ெதாழிலாளிகளி ெபபாேலா மதரா\க

அலவா? அவகC ஊழிய ெச யேவ'9மானா தமி ெதD

க0ெகாள ேவ'9 எ0 காதிஜி கதினா. க"ப டாட ைவதித

தமிA ”Oவேபாதினி" #தகைத வாகி" பFதா. தமிA எ=3கைள நறாக

எ=த, பFக, க0ெகா'டா. பிற காதிஜி ஏப>ட பல கிய

அDவகளினா ெதாட3 தமிA கக Fயவிைல. சிைறவாச ெச த

காலகளி ம>9 சிறி3 அவகாச கிைடத3. தமிA பாைஷைய" Pரணமாக"

பயி0 தமிA மகCட மன வி>9" ேபச, தமிழி எ=த, சதி

ெபறவிைலேய எற மனைற காதிஜி எ"ேபா3 இ3 வத3.
க"ப ஏறிய 24- நா, 1896- வஷதி மதியி, காதிஜி ஹளி நதிைய

அைடதா. அத நதியி ெசளதாியகைள அVபவி3ெகா'ேட இE
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ெகாGச பிரயாண ெச 3 ககதாவி வ3 இறகினா. ககதாவி தகி

R' ெபா=3 ேபாக விபாம அைறய தின ரயி-ேலேய பபா "
#ற"ப>டா.

பபா $ ெசD மாகதி ரயி அலகாபாதி 45 நிமிஷ நிற3. அத

ேநரதி நகைர$ %றி" பா3 வி>9 வரலா எ0 ெசறா. ம3 கைட

ஒறி ஒ ம3 வாவதகாக நிறதி ெகாGச தாமத ஆகி வி>ட3.
ம3 கைடகார Sகி வழி3 ேக>ட மைத ெகா9"பத ேநர

ெச 3வி>டா. ஆைகயா காதிஜி திபி OேடஷE வதேபா3 ரயி

ேபா வி> ட3 ! நல ேவைளயாக Oேடஷ மாOட காதிஜியி சாமாகைள
ம>9 வ'Fயி-3 ெவளிேய எ93 ைவதிதா.

அ9த ரயி ம0நாைளதா வ. ஆகேவ அத ஒ தினைத Rணாக

ேவ'டா எ0 காதிஜி தீமானிதா. அலகாபாதி அ"ேபா3 "பயனிய"

எE பதிாிைக பிரசிதி ெபறித3. அைத நடதியவக ஐேரா"பியக.

இதியகளி ேகாாிைககைள" ெபா3வாக எதி"பேத "பயனிய"பதிாிைகயி
ெகாைக. இ3 ெதாிதி3 காதிஜி அத" பதிாிைக காாியாலய3"

ேபானா. இதியாவி எலா க>சியாைடய ஆதரைவ: ேதடேவ'9 எ0

அவ தீமானிதிதபFயா ேபானா. பதிாிகாசிாிய மிOட ெசOனி

தைடய ேநாகைத றி"பி>9$ சீ>9 அE"பினா. மிOட ெசOனி

காதிஜிைய" பா"பத இைசதா. காதிஜி அவாிட ெதனா"பிாிகா

இதியகளி கடகைள"பறி விவரமாக Hறினா. எலாவைற: ேக>ட

மிOட ெசOனி, "நீக இைதெயலா றி"பி>9 ஒ க>9ைர எ=3க.

அைத ெவளியி9கிேற. ஆனா தைலயகதி தக க>சிைய ஆதாி3 எ=த

Fயா3. ெதனா"பிாிகா ஐேரா"பியகளி க>சி இனெதபைத: ேக>9

ெதாி3ெகா'ட பிறதா அைத"பறி நா அபி"பிராய எ=த F:"

எறா.

“ெராப வதன. எகCைடய க>சிைய" பிர%ாிக ஒ"#ெகா'டேத ேபா3!"
எ0 ெசா-வி>9 காதிஜி விைடெப0 ெகா'டா.

இ"பF" 'பயனிய ' ஆசிாிய ெசானதி-3 ஒற பி ஒறாக" பல
சபவக நிகAதன. கைடசியி, காதிஜி ம0பF: ெதனா"பிாிகா ெச0
இறகிய ேபா3 ேந>டா ஐேரா"பியக காதிஜிைய ெகா0விட

யசிததி வ3 Fத3! இKவள, காரண அலகாபாதி ஒ ம3
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கைடகார S Gசியா யித3, அத பலனாக காதிஜி ரயி த"பி"

ேபான3தா. உலகதி எKவள, சின காரணதி-3 எKவள, ெபாிய

ெபாிய காாியக சாிதிரைதேய மா0 சபவக எலா விைள3
வி9கிறன !

தபி ! இத இடதி உன ஒ விஷய ெசால வி#கிேற. காதிஜி இதிய

வி9தைல இயகதி மாெப தைலவராயித காலதி ந நா>9"
பதிாிைக" பிரதிநிதிக சில அவ ேபாி ஒ ைற H0வ3'9.

"ெவைளகார" பதிாிைக நிபகC காதிஜி விேசஷ சDைக கா>9கிறா.
இதிய" பதிாிைக நிபகைள கவ னி"பதிைல!" எ0 #கா ெசாவாக.

இ3 %த தவறான விஷய. காதிஜி அத மாதிாி ப>சபாத ஒ 0

கிைடயா3. இதிய" பதிாிைககைள விட ஐேரா"பிய" பதிாிைககC அவ

அதிக மதி"# ெகா9"ப3மிைல. ஆனா ஒ விஷயைத ெவளி உலக3

ெதாிவிக ேவ'9 எறா, யாாிட ெசானா ெவளி உலக3 ெதாி:ேமா,
அவகளிடதாேன ெசாலேவ'9? இதியாவி க>சியி உள நியாயைத
அெமாிகா அறிய ேவ'9ெம றா, அெமாிக நிபகளிட ெசா- தாேன
ஆக ேவ'9?-இத விஷயைத ெதாி3 ெகாளாம நமவக சில மகாமா
மீ3 ைற Hறினாக ! ெபாியவகளி விஷயேம இ"பFதா ! அவகைள

மறவக அறி3 ெகாளாம #கா ெசாDவ3 எ"ேபா3ேம உலக இயபா
யி3 வகிற3. நிக,

அலகாபாதி-3 பபா

ெச0 அேக தகாம ேநேர இராஜேகா>ைட

மகாமா ெசறா. அேக ெதனா"பிாிகா இதியாி நிைலைம பறி ஒ

3'9" பிர%ர எ=தினா. அைத எ=தி அ$சி>9 ெவளியி9வத ஒ மாததி

ேமலாயி0. அத" பிர%ரதி ேமல>ைட ப$ைச நிறமாயிதபFயா அ3

’ப$ைச" பிர%ர' எ0 ெபய ெபற3. ெதனா"பிாிகா இதியாி கடமான

நிைலைமைய காதிஜி அதி ஓரள, ைறேத எ=தியிதா. மிதமான,

பாைஷைய உபேயாகிதிதா. மிைக" ப9தி$ ெசான தாக யா ற

சா>ட இடெகா9க Hடா3 எப3 காதிஜியி ேநாக. ேமD Sரதி

நட விஷயகைள" பறி ெகாGச ெசானாD அ3 அதிகமாக
ேதாறலா அலவா?

ேமபF ப$ைச" பிர%ரதி பதினாயிர பிரதிக அ$சி>9 இதியா ெவள
எலா க>சி தைலவகC பதிாிைககC அE"பினா. த த-
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அைத" பிர%ாிதேதா9 தைலயகதிD அைத"பறி றி"பி>9 எ=திய

பதிாிைக "பயனிய" பதிாிைகதா. இத" பதிாிைக க>9ைரயி சாராச

ரா >ட ெச தி Oதாபனதினா இகிலா3 அE"ப"ப>ட3. அத %க

ல'டனி-3 ேந>டாD அE"ப"ப>ட3. அ3 ேற 0 வாிக

அடகிய ததி$ ெச தி. ேந>டா- இதிய நடத"ப9 ெகாdரமான விதைத"

பறி காதிஜி ெராப, க'F3 க>9ைர எ=தியி"பதாக அத$ ெச தி
ெபா3"பைடயாக$ ெசா-0. ேமபF ததி$ ெச தி ேக>டா

ஐேரா"பியகC மிக, ேகாபைத உ'டாகி0. அவக தகCைடய

ேகாபைத எ"பF கா>Fனாக எபைத" பினா பாக" ேபாகிேறா.

'ப$ைச" பிர%ர' அ$சி>9" பதிாிைககC அE"பிய3ட மகாமா தி"தி
அைட3விடவிைல. இதியாவி பிரபல அரசிய தைலவகைள:

பிரககைள: பா3" ேபசி அவகCைடய ஆதரைவ ேதட விபினா. இத

ேநாக3ட த- பபா $ ெசறா. பபாயி அ"ேபா3 0

பிரகக பிரசிதி அைடதிதாக. அவகளி ஒவ ரானேட ;

இெனாவ ப>_ தயா"ஜி ; றாவ3 பிரக ஸ பிேரா\ஷா ேமதா.

னவ இவ அ$சமய பபா

ைஹேகா>F நீதிபதிகளாயிதாக.

அத காலதிெலலா ஆரபதி அரசிய தைலவகளாயி"பவக
சீகிரதி ெபாிய சகா உதிேயாககC" ேபா வி9வ3 வழக.

ரான ேட, தயா"ஜி இவ காதிஜியிட, "எகCைடய அVதாபெமலா

உக பகதா இகிற3. ஆனா நாக நீதிபதி உதிேயாக வகி"பதா

பகிரகமாக எ 3, ெச ய Fயா3. உகC திறைமயாக வழி கா>F உதவி
ெச ய HFயவ ஸ பிேரா\ஷா ேமதா தா !" எ0 ெசானாக.

இதி-3 ஸ பிேரா\ஷா ேமதா எKவள, ெசவா ைடயவ எபைத
காதிஜி ந ெதாி3 ெகா'டா. உடேன அவாிட ெசறா. “பபாயி

சிக" எ0 "பபா

மாகாணதி F[டா மன" எ0 ஸ பி. எ.

ேமதா ப>ட ெபறிதா. அ"பF" ப>டவைர" பா"பத$ சிறி3

தயக3டேன தா காதிஜி ேபானா. ஆனா ேமதாேவா அ#ள தைத

#தவைன வரேவப3 ேபா மகாமாைவ வரேவறா. அ"ேபா3 ேமதாைவ

அவைடய அ#ாிய சீடகளான L F. இ. வா$சா, L காமா த-யவக
#ைட [Aதிதாக. ஸ பிேரா\ஷா ேமதா காதிஜி Hறியைத$

ெசவிெகா93 ேக>டா. பின, ''உகCைடய க>சி மிக, நியாயமான 3.
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க>டாய உகC உதவி ெச ய ேவ'Fய3 தா. இேக ஒ ெபா3

H>ட3 த- ஏபா9 ெச கிேற'' எறா. ெபா3 H>ட3

ேததி: இட அவசரமாக றி"பிட" ப>ட3. அத தின3 த நா

தைம வ3 பாபF ஸ பிேரா\ஷா ேமதா காதிஜி$ ெசாஅE"பினா.
---------------

27. பிரசார யாதிைர

ஸ பிேரா\ஷா ேமதா ெசா-யிதபF, பபாயி ெபா3 H>ட3
றி"பி>Fத தின3 த நா, காதிஜி அவைர" ேபா " பாதா.
" காதி! பிரசக தயாரா யிகிறதா? '' எ0 ேமதா ேக>டா. காதிஜி,

''பிரசக தயாாிகவிைல ; ஞாபகதி-3 ேபசிவிடலா எறிகிேற''

எறா.

''அெதலா இத பபாயி சாிக>F வரா3. நா நட3 ெபா3 H>டதினா
பய ஏபட ேவ'9மானா உம3 பிரசகைத எ=தி அ$%" ேபா>9ெகா'9

வ3விட ேவ'9 ! இறிர, பதிேனா மணி பிரசகைத எ=திெகா'9

வ3விட ேவ'9. ெதாிகிறதா?'' எ0 ெசானா ஸ பிேரா\ஷா ேமதா.
ஸ பிேரா\ஷா ெசானபFேய காதிஜி: ெச தா. அ3 எKவள, நல

ேயாசைன எ0 H>டதிேபா3 ெதாிய வத3. ெபா3 H>ட பபாயி

அ"ேபா3 பிரசிதி ெபறித ஸ கவாO ஜி ஜிஹாகீ ம'டபதி

நைடெபற3. அத ம'டபதி அ0 HFயித3 ேபா ற H>டைத அத

னா காதிஜி பாதேத கிைடயா3. அ$%"ேபா>ட பிரசகைத" பF

ேபா3 காதிஜியி உட# ந9கி0. அகிராசன வகித ஸ பிேரா\ஷா

ேமதா அFகF “உரக" ேப%க'', ''உரக" ேப%க'' எ0 ெசா-

உசாக"ப9தினா. இதனா காதிஜியி ர ேமD ெம-வைட3 வத3.

காதிஜியி ந'பரான L ேகசவராK ேதபா'ேட எபவ பகதி இதா.
அவைடய ர பலமான 3. காதிஜியி பிரசகைத தா பFகிறதாக அவ

 வதா. காதிஜி: அதகிணகி அ$%" பிரசகைத அவாிட ெகா9தா.

ஆனா L ேதபா'ேட பF"பைத ேக>க$ சைபேயா தயாராயிைல. ''வா$சா!
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வா$சா !” எ0 கதினாக. அதாவ3 ஸ பிேரா\ஷாவி பிரதம சியரான L
F. இ. வா$சா ேபச ேவ'9ெம ற தக வி"பைத ெதாிவிதாக.

உடேன L F. இ. வா$சா எ=3 பிரசகைத" பFக ஆரபிதா. சைபேயா
கரேகாஷ ெச தாக. பிற H>டதி அைமதி நிலவிய3. F, வைரயி

சைபேயா கவனமாக ேக>டாக. ெதனா"பிாிகா இதியகC

இைழக"ப9 அநீதிகைள" பறி" பிரசகதி றி"பி>ட ேபாெதலா
''ெவ>க, ெவ>க!'' எ0 பலமாக கதினாக.

இKவித ெபா3 H>டதி ேநாக நிைறேவறிய3 பறி காதிஜி மகிAதா.
H>ட Fவி ஸ பிேரா\ஷா ேமதா காதிஜிைய" பா3, ''உைடய

பிரசக மிக நறாயித3!'' எ0 ெசான ேபா3 காதிஜி ஆனத கட-

Aகினா. அKவள, ெபாிய பிரகாிட பபாயி F[டா மனாிட, ''நறா
யித3'' எ0 அதா>சி ெப0வ3 ெபாிய காாிய அலவா?
பிகாலதி ஸ பிேரா\ஷா ேமதா ெபா3 ஜனகளி பதி

உாியவராயித ேபாேத காலமானா. ஆனா L F. இ. வா$சா ஸ F. இ. வா$சா

ஆகி, ப=த மிதவாதியாகி, பிாி>F அரசாகைத ஆதாி"பவராகி, ேதசீய

இயக3 எதிாியாகி, இதிய" ெபா3மகளி அதி" தி" பாதிரமாகி,

காலகதி அைடதா.

தபி ! ேப$% திறைம: பிரசக திறைம: ம>9 உலகி ஒவ உயைவ

அளி3விட Fயா3. அ"பF அைடத உய, நிைல3 நிலா3.

ஒ=கதினாD தியாகதினாD இைடவிடாத ெதா'FனாDதா ஒவ
உ'ைமயான உய, ஏப9.

அ0 தா எ=தி அ$சி>ட பிரசகைத தாேம உர3 வாசிக Fயாம காதி

மகா தி'டாFனா, அவ எ=திய பிரசகைத இெனாவ பFகேவ'Fயதா

யித3.

அேத காதி மகாமா பிகாலதி ப3 ல>ச மக அடகிய பல ெபா3

H>டகளி ேபசினா. மக நி$ச"தமாயி3 அவைடய வாயி-3 வ

ஒKெவா வாைதைய: பயபதி:ட ேக>டாக.

108

***
பபாயி ஸ பிேரா\ஷா ேமதாவி தைலைமயி நடத ெபா3 H>டமான3
காதிஜியி ேவைலைய எளிதாகி வி>ட3. ெபா3 H>டைத"பறிய

விவரகைள" பதிாிைககளி பF3 நாெட உள ேதசிய தைலவக

ெதனா"பிாிகா இதிய சபதமான விவரகைள ெதாி3 ெகா'டாக.

எனேவ, காதிஜி ைன கா>F D அதிக ைதாிய3டேன Pனா நகர3$
ெசறா.

Pனாவி அ"ேபா3 இர'9 க>சிக இதன. L ேலாகமாய பாலககாதர

திலகாி க>சி ஒ0 ; L ேகாபால கிண ேகாகேலைய தைலவராக ெகா'ட

க>சி ஒ0. பினா இக>சிகC பிள, அதிகமாகி திலக க>சி தீவிர

க>சி எ0, ேகாகேலயி க>சி மிதவாத க>சி எ0 வழக" ப>டன.

அத காலதி ேமபF இ க>சிகCC அKவள, பலமான ேபாரா>ட

இைல. ஆைகயா இ க>சிகளி ஆதரைவ: ேதட ேவ'9 எ0 காதிஜி

விபினா. த- ேலாகமாயாிட ெசறா.

ேலாகமாய, ''ெதனா"பிாிகா விஷயதி அபி"பிராய ேபதேம

இகFயா3. எலா க>சியி ஆதரைவ: நீக ெபற வி#வ3

நியாயதா. ஆனா H>டதி தைலவ எத க>சிைய: ேசராதவரா யி"ப3

நல3. ஆசிாிய பதகைர அகிராசனராயிக ேவ'9 ெம0 ேக>9"

பாக. சில காலமாக அவ ெவளிவவேத இைல. நா உகC எலாவித

உதவி: ெச ய தயா!'' எறா.

பிற காதிஜி L ேகாகேலைய" பாக$ ெசறா. பிரசிதி ெபற Pனா

ெபHஸ கலாசாைலயி அ"ேபா3 ேகாகேல ஆசிாிய. அவைடய இனிய

%பாவ காதிஜியி உளைத ெவவாக கவத3. இ"ேபா3தா த

ைறயாக" பாதாD பைழய ந'பைர$ சதி"ப3 ேபாலேவ ேதாறிய3.
காதிஜி ெசாDகிறா:- "ஸ பிேரா\ஷா இமாலயைத ேபா என
ேதாறினா. ேலாகமாய மகா சாகரைத" ேபா கா>சி அளிதா.

ேகாகேலேயா கைக நதிைய ஒதிதா. இமாலயைத ஏறி கடத இயலாத
காாிய. சதிரதி ஒவ 3ணி3 இறவ3 எளித0. ஆனா

109

கைகேயா தனிட வபF அைனவைர: பாிேவா9 அைழகிற3. அத"

#னித நதியி நா பயமிறி இறகி Oநான ெச 3 மகிழலா. ைகயி

39"#டேன படகி ஏறி அத மாநதியி மிதகலா!''

இKவிதமாக ேகாகேல விஷயதி காதிஜி ஏப>ட அபி"பிராய பினா
மகதான பலகைள தத3.

L ேகாகேல காதிஜிைய அைழ3ெகா'9 ேபா " ெபHஸ கலாசாைல

=வைத: கா>Fனா. ெபா3 H>ட விஷயமாக யா யாாிட ேபாகேவ'9

எ0 அவகைள எ"பF அZகேவ'9 எ0 ேயாசைன ெசா னா. ஸ

பிேரா\ஷாைவ" ேபாலேவ ேகாகேல: காதிஜி ெச ய"ேபா பிரசகைத
தா னதாக" பாக ேவ'9 எ0 Hறினா. டாட பதகைர$

சதி3" ேபசிய பிற தமிட ம0பF: வபF ெசானா.

காதிஜி மிக உசாக3டேன டாட பதகாிட ேபானா. அத" ேபராசிாிய

கவி 3ைறயி நா>9 இைணயற ெதா'9 ெச த பிரக. காதிஜிைய

அவ பிாிய3ட வரேவறா. எத க>சியிD ேசராதவைர" ெபா3

H>ட3 தைலவராக ேகார வி#வதா  காதிஜி ெசான ேபா3,

"அ3தா சாி ; அ3தா சாி'' எறா ஆசிாிய பதக. உடேன “தாக தா
தைலவ ராயிகேவ'9'' எறா காதிஜி.
டாட பதக சிறி3 ேயாசி3வி>9$ ெசானதாவ3 :- ''நா அரசிய

விஷயகளி தைலயி9வதிைல எப3 எலா ெதாி:. எறாD நீக

ெசாD காாிய3 எனா ம03ைரக Fயவிைல. திலக, ேகாகேல

இவைர: நீ கல3 ெகா'ட3 சாியான காாிய. அவக இவ ேச3

நட3 H>ட3 தைலைம வகி"பத என$ சேதாஷதா. அ"பFேய

அவகளிட ெதாிவி:க.''

காதிஜி மகிA$சியைடதா. பபா " ெபா3 H> டைத"ேபா Pனா

H>ட ெவறிகரமாக நடத3.
***

பிற காதிஜி ந ெசைன மாகாண3 வதா. பால%தர ெசைன
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மாகாணைத$ ேசதவ அலவா? ஆகேவ ெசைன மாகாண அ$சமய

அரசிய- னணியி நிகா வி>டாD காதிஜி வத காாிய3 நல
ஆதர, கிைடத3. "ப$ைச" பிர%ர'' ஏராளமாக$ ெசைன நகரதி

விபைனயாயி0.

அ"ேபா3 ெசைன நகாி நடத ”ெம>ராO Oடா' ட9" ஆசிாிய L ஜி.

பரேம%வர பிைள:, ”ஹி3'' பதிாிைக ஆசிாிய L ஜி. %"பிரமணிய ஐய,

பிகாலதி மிக" பிரசிதி ெபற நீதிபதி ஸ எO. %"பிரமணிய ஐய தம"

ேபதவி ெச ததாக காதிஜி றி"பி>9ளா.
***

ெசைனயி-3 காதிஜி ககதா," ேபானா. ககதா அ"ேபா3

இதியாவி தைலநகரமாயித3. இதியாவி கவன ெஜனர ககதாவிேல
தா வசிதா. ககதாவி காதிஜியி அEபவக அKவள, சேதாஷகரமா

யிகவிைல. பல ெதாைலக அவ ஏப>டன ; ஏமாறகC ேநதன.
ககதாவி காதிஜி யாைர:ேம ெதாியா3. அேக ேபான3 எேக

தவ3? ரயிேவ கெபனியி விளபர" #தகதி "கிேர> ஈOட
ேஹா>ட” விளபர ெச ய"ப>Fத3. அைத" பா3வி>9 காதிஜி

ேமபF ேஹா>டD ததி அFதா. காதிஜிகாக ஓ அைற ேஹா>ட-

ாிஸK ெச ய"ப>Fத3. அதி ஜாைக ஏப9திெகா'டா. ல'ட

''ெட - ெட- கிரா"' பதிாிைகயி நிப மிOட எல தா"ேப எபவட
அத ேஹா>ட- காதிஜி" பழக ஏப> ட3. எல தா"ேப ’ெபகா

கிள"' எE ஐேரா"பிய வி9தியி தகியிதா. காதிைய கிள"#
அைழ3" ேபானா. ஆனா அத கிள"பி பிரதான ஹாD இதிய

வரHடா3 எE விதி அவ ெதாியா3. காதிைய அைழ3ெகா'9

அேக ேபான3 இத விவர அவ ெதாிய வத3. உடேன தம3 ெசாத

அைற காதிஜிைய அைழ3" ேபானா.

இகிலாதி உள பிாி>Fஷா ெதனா"பிாிகா இதியா த-ய

ேதசகளி உள பிாி>Fஷா மன"பாைமயி உள ேவ0ைம
ம0பF: ஓ உதாரண கிைடத3. மிOட எல தா"ேப ககதா
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ஐேரா"பியகளி ேகவல மன"பாைமைய"பறி வத ெதாிவி3 அேக
காதிைய H>Fெகா'9 வததகாக மனி"# ேக>9ெகா'டா.

பிற காதிஜி ககதா பிரககைள" பாக$ ெசறா. அத காலதி

வகாளதி ெத வமாக விளகியவ L பா# %ேரதிரநா பானஜி. அவைர

காதிஜி பாக$ ெசறேபா3 பல ந'பக #ைட [ழ அவ Rறிதா.

காதிஜி Hறியைத ேக>ட பிற, “இேக எகC இ ெதாைலகேள

அசாதிய. உக விஷ யதி ஜனகைள$ சிரைத ெகாள$ ெச வ3 கட

எ0 ேதா0கிற3. ஆயிE இE சில பிரககைள நீக பா3
அவகCைடய அVதாபைத" ெபற யDக'' எ0 ெசானா.

பானஜி றி"பி>ட கனவாக காதிஜி Hறியைத கா3 ெகா9ேத ேக>க
விைல. பிற காதிஜி பிரசிதி ெபற 'அமித பஜா' பதிாிைக

காாியாலய3" ேபானா. அேக அவரா பதிாிகாசிாியைர" பாகேவ

Fயவிைல. பிற 'வக வாசி' காாியாலய3" ேபானா. அத ஆசிாிய

ெவ ேநர காதிஜிைய காக ைவ3வி>9, ''என தைலேம ேவைல

இகிற3. உைடய விஷயைத ேக>க என இ"ேபா3 ேநரமிைல '' எ0

க'F"பாக$ ெசா-வி>டா.

காதி மகாமா இத$ சபவ பறி எ=தியி"பதாவ3 :- "ஒ கண ேநர என

ேகாப வத3. ஆனா உடேன பதிாிகாசிாியாி நிைலைய உணேத. 'வக
வாசி'" பதிாிைகயி #கைழ றி3 நா ெராப, ேகவி"ப>ட3'9.

இைட விடாம அவைர" பாக மனிதக வ3ெகா'F"பைத: க'ேட.
அவக அவ" பழக"ப>டவக. நா  பி ெதாியாதவ.

ெதனா"பிாிகா விஷய அவ ெதாியா3. கட"ப9கிறவE

தEைடய கடேம ெபாியதாக ேதா0. ஆனா பதிாிகாசிாியைர" பாக

வகிறவக எலா ஒKெவா ைற:டேனேய வவாக. எலாடE

அவ ேபசி" பதி ெசாவ3 எVன சாதிய? ”

இKவா0 எ'ணி மனைத$ சாத"ப9தி ெகா'ட மகாமா பிற ஆகிேலா இதிய" பதிாிகாசிாியகளிட ெசறா. ''இகி]மா'', ''Oேட>Oமா ''

எற இர'9 பதிாிைககளி ஆசிாியகC காதிஜி ெசா-யைத ெயலா
ெபா0ைம:ட ேக>9 தக பதிாிைககளி விவரமாக" பிர%ாிதாக.
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'' இகி]மா '' பதிாிைகயி ஆசிாிய மிOட ஸா'டO எபவ

காதிஜியி உற ந'பராகேவ ஆகி வி>டா. காதிஜி ெதனா"பிாிகா

இதியகCைடய க>சிைய எ93$ ெசானேதா9 ெதனா"பிாிகா

ஐேரா"பியைடய க>சிைய: பாரப>சமிறி எ93$ ெசான 3 மிOட

ஸா'ட\ மனைத கவ3 காதிஜியிட மாியாைதைய உ'டாகி0.
மிOட ஸா'ட\ உதவியினா ககதாவிD ெபா3H>ட

நடதிவிடலா எ0 மகாமா எ'ணி ெகா'Fதேபா3 டபனி-3,

''பா-ெம'> ஜனவாியி H9கிற3. சீகிர திபி வாக!'' எ0 ஒ

ததி$ ெச தி வத3. உடேன காதிஜி #ற"பட தீமானிதா. பபாயி-3
#ற"ப9 அ9த த க"ப- தம இட ேதF Fக> வாகி ைவபF
தாதா அ"3லாவி பபா
---------

ஏஜ'9 ததி அFதா.
28. கட< அபாய

தாதா அ"3லா கெபனியா “ேகாலா'9 '' எE நீராவி க"பைல

அ"ேபா3தா விைல வாகியிதாக. ககதாவி-3 காதிஜி ததி

ெகா9த சமயதி ”ேகாலா'9 '' க"ப ெதனா"பிாிகா," #ற"ப9வதா-

யித3. அத க"ப-ேலேய காதிஜி பிரயாண ெச யேவ'9 எ0, Fக>
கிரய அவாிட ெப0 ெகாள Fயா3 எ0 அ"3லா கெபனியா
ெதாிவிதாக. காதிஜி இைற தம3 மைனவிைய:, இர'9

#தவகைள:, சேகாதாி மார ஒவைன: தேமா9 அைழ3" ேபாவதாக

எ'ணியிதா. அைத காதிஜி ெதாிய"ப9திய3 அவகC க"ப-

இடதவதாக, Fக> வாக Hடாெத0 கெபனியா வ#0தினாக.

அவகCைடய உதவிைய காதிஜி நறி:ட ஏ0ெகா'டா. ”ேகாலா'9''

க"ப #ற"ப>ட அேத சமயதி ''நாேடாி'' எE இெனா நீராவி க"பD
டபE" #ற"ப>ட3. இர'9 க"பகளிD %மா 800 பிரயாணிக

இதாக. இவகளி பாதி"ேப FராOவாD$ ெசDபவக.

மைனவிைய: ழைதகைள: அைழ3ெகா'9 க"ப ஏ0வத னா
அவகCைடய உைட விஷயமாக காதிஜி ேயாசிக ேவ'Fயதாயி0.
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ஐேரா"பிய நாகாிகைத: நைட உைட பாவைனகைள: ைகெகா'டா தா
ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரகC மதியி ெகளரவமான வாAைக

நடதலாெம0, அள இதியகC அ"ேபா3தா நல ேசைவ

ெச யF: ெம0 காதிஜி கதினா. ஆனா தி_ெர0 அவக =

ஐேரா"பிய உைட தாி"ப3 சாதியம0. ஐேரா"பிய உைட அ9தபFயாக

பா\காரகளி உைட நாகாிக மான3 எ0 ேதாறிய3. எனேவ
கOSாிபாைய" பா\ மாதைர" ேபா ேசைல அணிய$ ெச தா.

ழைதகC" பா\கைள" ேபா ேமச>ைட:, காச>ைட: வாகி

ெகா9தா. காDைற: அத ேம P>ஸு எலா அணிய ேவ'Fயித3.
பாவ ! தா: ழைதகC உைட மா0த-னா மிக, கட"ப>டன.

ஆயிE ெபா0ைமேயா9 சகி3 ெகா'9 காதிஜி ெசானபF நடதாக.
நாகாிக உைட தாிதேதா9, ஐேரா"பிய ைறயி ேமைஜயி மீ3 உண,

ைவ3ெகா'9 கதி: C உபேயாகி3$ சா"பிட,

பழகிெகா'டாக. ஆனா இத நாகாிகெமலா ெந9கால

நிைலதிகவிைல. ''இைவெயலா ெவ0 ைபதியகாரதன'' எ0

பிகாலதி காதிஜி தீமானி3 அவைற ைகவிட$ ெச தா. ைகெகாCவ3

கடமாயித3 ேபாலேவ சிலகால பழகிய பிற ைகவி9வ3 கடமாயித3.
ஆயிE அத மாதரசி கணவைடய வி"பதிபF தைடய பழகைத
மாறிெகா'டா. ழைதகC அ"பFேய ெச தன. நிக,

க"பக இர'9 ந9வி எத 3ைறகதிD நிலாம ேநேர ெச

றபFயா பதிென>ேட நாளி டப 3ைறகைத அைடதன. ஆனா வழியி,
இE நாD நா பிரயாண பாகியிதேபா3, ஒ ெபாிய அபாய ேநாி>ட3.

பயகரமான #யகாறி க"பக அக"ப>9 ெகா'டன. பிரயாணிக ெப

Iதி ெகா'டாக. ஹி3க, O-க, கிறிO3வக எலா சமய

ேவ0பா9கைள மற3 ஏக பரெபாைள நிைன3 ேவ'9த ெச 3

ெகா'டாக. க"ப தைலவ பிரயாணிகCட ேச3 ஆ'டவைன"

பிராதிக ெதாடகினா. காறி ேவகதினா ேமாத"ப>9 க"ப- எலா

இடகளிD 'கிறீ$ ', 'கிறீ$' எற சத உ'டாயி0. எத நிமிஷதி எத இட

ெபா3 ெகாகிறேதா எ0 பய"ப9பF இத3. ஒ பலைக சிறி3 அக0

ஒ சி0 3வார ஏப>டா ேபா3ேம; # # எ 0 கட நீ க"பD வர

ஆரபி3 வி9ேம! அ3Hட அவசியமிைல ! காறி அFப>9 க"ப அ"பF:

இ"பF: ஆF அைசதைத" பாதா எத நிமிஷ க"ப கவிA3 ’அேராகரா'
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ஆகிவிடலா எ0 எ'ண ஏ3 இத3. க"ப- ேம தளதி ஒ ஈ காைக
இைல ! எலா கீேழ இறகி ஒேர பலா

ெநகியிதாக. ”எலா

ஆ'டவ சித ! ” எ 0 அFகF ெசா- ெகா'டாக.

இ"பF"ப>ட Iதிகரமான சமயதி அத க"ப- ைதாியமாயித பிரயாணி
காதிஜி ஒவ தா. அவ கட யாதிைர பழகமாகி யித3.

இயைகயிேலேய இமாதிாி சத"பகளி திடசித ெகா'F"பவ அ3ட கட- அF இதைகய #யகைள: ஏ ெகனேவ பா3

அVபவளவ. ஆைகயா மற" பிரயாணிகைள$ சதி3 ைதாிய

ெசாDவதி காதிஜி ஈ9ப>Fதா. #ய நிைலைமைய" பறி அFகF க"ப

தைலவ ெதாிவித ெச திகைள ெதாி3ெகா'9 வ3 பிரயாணிகC

அறிவி3 வதா. இKவித அ0 க"ப பிரயாணிக பலட காதிஜி
ஏப>ட பழக சில நாைளேள மிக, பயப>ட3 எபைத அ9தா
ேபா பாக" ேபாகிேறா.

#ய இப3நாD மணி ேநர நீFதித பிற அத ேவக தணித3. வான

ெவளி வாகி0. [ாிய பகவா தாிசன ததா. அKவள,தா ! இதைன

ேநர ேசாக கட- Aகி ”ஐேயா அ"பா!' எ0 அலறி ெகா'Fதவக

ஆனத களியா>டகளி ஈ9ப>டாக. சபிரதாயமாக கட,C நறி

ெசDதினாக எறாD, அபாய நிைலைமயி ஏப>Fத பதி சிரைத

மைற3வி>ட3 எபைத காதிஜி க'9 வதினா.

ஆனா அத" பிரயாணிகCகாவ3 காதிஜிகாவ3 ஒ விஷய அ"ேபா3

ெதாியா3. கட- ேநத இத அபாயைத கா>FD ெபாியேதா அபாய

கைரயிேல காதிகிற3 எபைத அவக அறிதிகவிைல அறிதிதா
காதிஜியி மேனாநிைலயி மா0த இதிரா3; ஆனா மற" பிரயாணிக

களியா>டகளி ஈ9ப> Fக மா>டாக எப3 நி$சய.
***

Fசப மாத 18- ேததி காதிஜி ஏறிவத ''ேகாலா'9'' க"ப டப

3ைறகைத அைடத3. அேத தினதி ”நாேடாி ' க"பD வ3 ேசத3.
இர'9 க"பகC 3ைறகதி நி0த"ப>டன.

ெவளிநா9களி-3 க"பகளி வ3 இறேவாைர 3ைறகதி ைவதிய
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பாிேசாதைன உளாவ3 வழக. ெதா3 ேநா க பரவாதி

ெபா>9 இத வழக ைகயாள"ப9கிற3. ெதனா"பிாிகா 3ைறககளி

க"ப-ேலேய ைவதிய பாிேசாதைன ெச 3 பா3வி>9தா கைரயி இறக
வி9வாக.

'ேகாலா'9', 'நாேடாி ' க"பக பபாயி-3 #ற"ப>டேபா3 பபாயி
பிேள ேநா

பரவியித3. ஆைகயினா இத க"பகளி விஷயதி

ைவதிய பாிேசாதைன க9ைமயாக இகலா எ0, ெகாGச கால தாமத

ஏபடலா எ0 எதிபாதாக.

ெவளி நா>F-3 3ைறக3 வ ஒKெவா க"ப மீ3 ஒ மGச
ெகாF பறகவிட"ப>F. மGச ெகாFைய இறகிவி>டா ைவதிய"

பாிேசாதைன F3வி>ட3 எ0 ெபா. அத பிற க"ப- வத

பிரயாணிகைள வரேவபதகாக அவகCைடய ந'பகC ப3கC
க"பD ஏறிவரலா.

”ேகாலா'9'' க"ப-D மGச ெகாF பறக விட"ப>Fத3. டாட வ3
பிரயாணிகைள" பாிேசாதைன ெச தா. ஆனா அதா>சி" பதிர உடேன

ெகா9கவிைல. ''பிேள கிமிக வள$சி ெப0வத 23 நா ஆகலா ; இத

க"ப பபாயி-3 #ற"ப>9 18 நா தா ஆகிற3. ஆைகயா இE ஐ3
நா எலா க"ப-ேலேய இக ேவ'9'' எ0 ெசா- வி>9 டாட

ேபா வி>டா. ''நாேடாி'' க"ப- இதவகC இேத விதமான தகவ
ெதாிவிக"ப>ட3.

ஆனா இKவித ைவதிய ஐ3 நாைள தைட உதர, ேபா>ட காரண
பபா " பிேள ம>9 அல எப3 சீகிரதிேலேய ெதாியவத3. ேமபF
இர'9 க"ப-D வத இதியகைள டபனி இறக விடாம தி"பி

அE"பிவிட ேவ'9 எ0 அத நகாி வசித ஐேரா"பியக ெபகிள$சி
ெச 3 ெகா'Fதாக எபதாக தகவ கிைடத3.

ஒKெவா நாC ெவைளகாரக ெப H>ட நடதினாக.

''காதிைய: அவட வதி இ தியகைள: இறகவிட Hடா3''
எ0 ஆேவசமாக" ேபசினாக; தீமானக நிைறேவறினாக.
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அவகCைடய கிள$சி ேந>டா அரசாகதாாி ஆதர, இத3.

அரசாக மதிாிகளி ெசவாள ஒவ ேமபF கிள$சி H>டகC$
ெச0 பகிரகமாக கல3 ெகா'டா.

ெவைளகாரக டபனி எெகனேவ வசித இதியகைள"

பய0தினாக. தாதா அ"3லா கெபனிைய" பய0தினாக. இர'9

க"பகைள: தி"பி அE"பி வி>டா நட ஈ9 தவதாக, ெசானாக !
ஆனா டப இதியகC தாதா அ"3லா கெபனியா

உ0தி:டனிதாக. டப இதிய சக3 அ"ேபா3 மிOட லா"ட

எE ஆகிேலய வகீலாக இ3 வதா. அவ அGசா ெநGச பைடத

தீர. மற ெவைளகாரகளி கிள$சிைய அவ பலமாக க'Fதா.

இதியகC உ'ைமயாக ந'பரா யி3 ஆேலாசைன ெசா- வதா.
அ$சமய தாதா அ"3லா கெபனியி டப கிைளைய$ ேச அ"3லா காீ
ஹாஜி ஆத எபவ நிவகி3 வதா. அவ தினேதா0 விவரமாக கFத

எ=தி க"ப- காதித காதிஜி அE"பி வதா.

ெவைளகாரகளி சாபாக, க"பD கFத வத3. ”மாியாைதயாக
திபி" ேபா

வி9க. திபி" ேபாக$ சமதிதா பிரயாண$ ெசல,

ெகா93 வி9கிேறா. திபி" ேபாக$ சமதிகா வி>டா கட-ேல தளி$ சாக

அF3 வி9ேவா ! ஜாகிரைத !'' எப3 ேபாற கFதக வ3

ெகா'Fதன. காதிஜி பிரயாணிக எலாாிைடயிD ெச0 அவகCடேன

ேபசி ைதாிய>F வதா. ”நாேடாி'' க"ப- இதவகC அKவ"ேபா3
ைதாிய"ப9தி$ ெச திக அE"பி ெகா'Fதா.

டப ெவைளகாரக இKவள, த'யமான 3ேவஷ ெகா'9 கிள$சி
ெச ததி காரண என ெதாி:மா? அவக காதிஜியி மீ3 இர'9
றகைள$ %மதினாக.

1. இதியாவி-தேபா3 காதிஜி ேந>டா ெவைளகாரக மீ3 அவS0
Hறி 3ேவஷ" பிரசார ெச தா எப3 ஒ0.

2. ேந>டா- இதியகைள" ெபதிரளாக ெகா'9 ேச3 ேந>டாைல
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இதிய மயமாகி வி9 ேநாக3ட இர'9 க"ப நிைறய இதிய"
பிரயாணிகைள அவ அைழ3 வதிகிறா எப3 இர'டாவ3.

உ'ைமயி, ேமபF இர'9 றகC காதிஜி உாியவ அல.

இதியாவி காதிஜி ேந>டா ெவைளகாரகைள" பறி மிைக"ப9தி

ஒ0 ெசாலவிைல. அவகCைடய றகைள ைறேத Hறினா.

ேந>டா- இதேபா3 அவகைள"பறி Hறாத ஒ வாைதைய யாவ3
இதியாவிேல அவ ெசாலவிைல.

மற"பF அத இ க"பகளிD இதவகளி தைடய மைனவி மகைள
தவிர ேவ0 யாைர: காதிஜி ெதாியேவ ெதாியா3. யா கFத

எ=திேயா ேநாி ேபசிேயா ேந>டாD வபF அவ S'Fய3 அைழத3
கிைடயா3.

இ"பF காதிஜி நிரபராதியாயிதேபாதிD அவ தமா மற"

பிரயாணிகC இத ெநகF ஏப>9 வி>டேத எ0 வதமாயித3. தாதா
அ"3லா கெபனி ெப சகட உ'டாகி யித3. க"ப- இத

பிரயாணிகCெகலா உயிேக ஆப3 எ ற நிைலைம ஏப>Fத3.
காதிஜியி மைனவி மகC அபாய3 உளாகியிதன.

இைத"பறி ேயாசிக ேயாசிக, காதிஜி ேமனா>9 நாகாிகைத"பறி

வத உ'டாயி0. ேமனா>9 நாகாிகதி விைளவாகதாேன ேந>டா

ெவைளகாரக இ"பF ெயலா நட3 ெகாCகிறாக !

3ைறகதி க"ப காதித சமயதி கிறிOமO ப'Fைக வத3. அத"

ப'Fைகைய னி>9 க"ப தைலவ த வ"# இர'டா வ"#"
பிரயாணிகைள தட வி3'ண அைழதா. வி3" “பிற

விதாளிகளி சில வி3 ெகா9தவ ேப%வ 3 ேமனா>9 ைற. இதிய
விதாளிகளி சாபாக காதிஜி ேபசேவ'F ஏப>ட3. சாதாரணமாக"

ப'Fைக வி3களி ேப%ேவா தமாஷாக$ சிாிக$ சிாிக" ேப%வாக.
அல3 ஒவெகாவ உபசார ெசா- ெகாவாக. ஆனா

காதிஜி தமாஷா" ேப$சி அ"ேபா3 மன ெசலவிைல. அவைடய

உள டபனி நட3 ெகா'Fத 3ேவஷ கிள$சி" ேபாரா>ட திேலேய

ஈ9ப>Fத3. எனேவ, க"ப தைலவ அளித கிறிOமO விதி ''ேமனா>9
நாகாிக'' எE விஷயமாக காதிஜி ேபசினா.
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ேமனா>டா கிறிO3வ மததினராயித ேபாதிD கிறிO3வி ேபாதைனகைள
ைகெகாவதிைல ெய0, பலாகாரைத அF"பைடயாக ெகா'9

அவகCைடய வாAைக அைமதிகிற ெத0 காதிஜி தம3 ேப$சி

Hறினா. இத மாறாக கீAநா>9 நாகாிக அஹிைசைய அF"பைடயாக

ெகா'ட ெத0 எ93 கா>Fனா. க"ப தைலவ, மற க"ப

உதிேயாகOதகC ெவைளகாரக. எனிE அவக காதிஜி Hறியைத
கவனமாக ேக>டாக. வி3" ேப$%க Fத பிற அ3 விஷயமாக

காதிஜி:ட சபாஷைண நடதினாக. அவகளி ஒவ, ''நீக

அஹிைசைய" பறி இKவள, ேப%கிறீகேள? உகCைடய ெகாைகைய
உகளாேலேய நிைறேவறி ைவக F:மா? டப ெவைளகாரக

பய03கிறபF காாியதி ெச தாகளானா நீக என ெச Rகளா? ''
எ0 ேக>டா.

அத காதிஜி, ''அவகளிட நா ேகாபெகாள மா>ேட. ச>ட"பF

வழ ெதாடர, மா>ேட. உ'ைமயிேலேய அவக ேம என ேகாப

கிைட யா3. அவகCைடய அறியாைமகாக, 0கிய மன" ேபா காக,

வ3கிேற. ஆனா அதகாக அவகC" பதிD தீ ெச ய எ மன

இட ெகாடா3!'' எ0 ெசானா. ேகவி ேக>டவ #னைக #ாிதா.

காதிஜியி பதி- அவ அ"ெபா=3 அKவளவாக நபிைக ஏபடவிைல.
இKவித நா>க கழி3 ெகா'Fதன. ைவதிய பாிேசாதக இ"ேபா3 விஷய

த ைகயி இைல ெய0, சகாாிடமி3 உதர, வதா காதிஜி
த-யவக க"ப--3 இறகலா ெம0 ெசானா,
காதிஜி இ0தி$ ெச தி கைரயி-3 வத3. ”உயி த"பி" பிைழக

ேவ'9மானா பிFவாதைத வி>9 வி9க ; அ"பFேய திபி" ேபா

சமதி:க!'' எ0 அத$ ெச தி ெசா-0.
----------

விட$
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29. கைரயி ஆப&
கைரயி-3 வத இ0தி$ ெச தி காதிஜி மற" பிரயாணிகைள:
கல3ெகா'9 பதி அE"பினா. ''திபி" ேபாக Fயா3. ேந>டா

3ைறகதி இறவத எகC உாிைம உ'9. என ேநதாD சாி,

அத உாிைமைய நிைலநா>ட உ0தி ெகா'Fகிேறா '' எப3தா பதி.

இனி: க"பகைள கட-ேலேய நி0திைவக Fயா3 எ0 அதிகாாிக
க'டாக. ெசாலHFய காரண ஒ0 இைல. எனேவ ஹாப
க"பக வவத உதர, பிற"பிக" ப>ட3.

இர'9 க"பகC கைரேயாரமாக ெகா'9 வ3, நி0த"ப>டன. இதைன

நாC காதித பிரயாணிக இ"ேபா3 பரபர"#ட இறகினாக. ேந>டா

அரசாக அ>டனி: ஏெகனேவ காதிஜி ெதாிதவமான மிOட
எOேகா" இ$சமயதி காதிஜி ஒ ெச தி அE"பினா. “இள

ஐேரா"பியக உக ேபாி தனி"பட மிக, ேகாபெகா'Fகிறாக. இ3

உகC ெதாிதேத! ஆைகயா நீகC உக 9பதா பக-

க"ப--3 இறக ேவ'டா. நறாக இ>Fய பிற இறக,

3ைறகதி தைலைம அதிகாாி மிOட டா>ட உகைள" பதிரமாக
அைழ3" ேபா

R>F வி>9 வி9வா.'' இத$ ெச திைய க"ப தைலவ

காதிமகானிட ெதரவிதா. காதிஜி: அதபF ெச ய உேதசிதா, ஆனா

அைர மணி ேநர3ெகலா டப இதியகளி வகீலான மிOட லா"ட
எ பவ க"பD வ3 ேசதா. அவ காதிஜியிட ெசானதாவ3 :-

''நீக இ>Fய பிபா9 நகாி பிரேவசி ேயாசைன என ெகாGச
பிFகவிைல. எதகாக அ"பF" பய"பட ேவ'9? உக மைனவிைய:

ழைதகைள: த- வ'Fயி ஏறி ரOடஜியி R>9 அE"பி
வி9ேவா. நா இவ நட3 ேபாேவா. யா உகC தீ

ெச வாக எ0 நா கத விைல. நகர இ"ேபா3 அைமதியா யிகிற3.

கிள$சி அடகி வி>ட3. அ"பF ஏதாவ3 அபாய வவதாயிதாD அத"

பய"ப>9-ெகா'9 திடைன" ேபா இ>Fேல ேபாவதா? Hடேவ Hடா3 !
உக வி"ப என?'' - இKவித மிOட லா"ட Hறிய3 காதிஜி
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நியாயமாக ேதாறிய3. அவைடய ேயாசைன"பFேய ெச வதாக ஒ"#

ெகா'டா. காதிஜியி மைனவி: ழைதகC னதாக வ'Fயி ஏறி
ரOடஜியி R>9" பதிரமா " ேபா $ ேசதாக.

க"ப தைலவாிட அVமதி ெப0ெகா'9 காதிஜி மிOட லா"டEட

க"ப--3 இறகினா. 3ைற கதி-3 இர'9 ைம Sரதி-த

ரOடஜியி R>9 இவ நட3 ெசல ெதாடகினாக.

க"ப--3 இறகி$ சிறி3 Sர ெசவதேள ெவைளகார$ சி0வக
சில அவைர" பா3 இனா எ0 ெதாி3ெகா'டாக. உடேன அவக

''காதி! காதி !'' எ0 H$ச ேபா>டாக. அைத ேக>9 ஐதா0 ெபாிய

ஆ>க வ3 அத" பிைளகCடேன ேச3 H$ச ேபா>டாக. அத

H$சைல ேக>9வி>9 நாலா#றதி-3 சி0வகC ெபாியவகC ஓF
வர ெதாடகினாக.

இைத" பாத3 மிOட லா"டE" பயமா " ேபா வி>ட3. H>ட

ெபாிதாகி வி>டா ெதாதரவா " ேபா

விடலாெம0, காதிஜி ேமேல நட3

ெசல Fயாம ேபா விடலா எ0 எ'ணினா. ஆைகயா பகதி நிற

ஒ ாி^ாைவ Hவி அைழதா. மனித இ= வ'Fயாகிய ாி^ாவி

காதிஜி ஏ0வேத கிைடயா3. அ$ சமய மிOட லா"டEைடய வ#0தDகாக

ஏ ற உேதசிதா. ஆனா அத உேதச பயனளிக விைல. H>டதின சில

ாி^ா வ'Fைய$ %றி நி0 ெகா'9. ாி^ாகாரைன" பய0தினாக.

அகி3 அவ ஓFேய ேபா வி>டா.

காதி: மிOட லா"டE ேமேல நடதாக. ேபாக" ேபாக H>ட

ெபகிய3 ; H$சD அதிகமாயி0. ேமேல ஓ அF ைவக, Fயாத நிைலைம

ஏப>ட3. அ"ேபா3 H>டதி சில மிOட லா"டைன" பிF3 இ=3

அ"#ற ெகா'9ேபானாக. மறவக தனதனியாக நிற காதிஜிைய$

[A3 ெகா'டாக. அத ஏைழ பகாள மீ3 கைல வி>ெடறிதாக. ஒ

ரட அவைடய தைல"பாைகைய" பி9கி ெகா' டா. பிற ஜனக அ

மகாைன ைகயாேலேய அFக , த, ெதாடகினாக. காதிஜியி உட

தளத3 ; தைல %ற ெதாடகிய3. ஆயிE மன உ0தி ம>9 றவிைல.
கீேழ வி=3விடாதி ெபா>9" பகதி-த R>F #ற ேவ-

கபிகைள" பிF3 ெகா'டா. அவைர$ [Aதித H>ட ேமD அதிகமாகி
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நாலா#றதிD அவைர ெநகிய3. அவ $% விட, Fயாத நிைலைம

ஏப>ட3.

அ$சமயதி கட, அளா டப ேபா]O ["ாி ெட'9 மிOட

அெலஸா'டாி மைனவி அத வழியாக$ ெசறா. அவ ஏெகனேவ

காதிஜிைய ெதாி:. H>டைத: Hரைல: பாத3 என விஷய

எ0 விசாாிதா. H>டதி ந9வி காதிஜி அக"ப>9ெகா'Fகிறா

எ0 ெதாித3, தீரள அத" ெப'மணி H>டதி 3ணி3 #தா.

ஜனகைள விலகி ெகா'9 காதிஜியி அகி வ3 ேசதா. அ"ேபா3

ெவ யி இலா வி>டாD தைடய ைகயி-த ைடைய விாி3"

பிF3ெகா'டா. காதிஜி ஜன H>ட3 மதியி நிறா.

இதனா ஜனக காதிஜிைய ெநகேவா அFகேவா Fயாம ேபாயி0.
டாீமதி அெலஸா'ட மீ3 அFபடாம காதிஜிைய அFக Fயவிைல.

இத ேள அ நடதைத ெயலா பா3 ெகா'Fத இதிய இைளஞ
ஒவ ேபா]O Oேடஷ E ஓFனா. அேக ேபா]O ["பிரெட'9

மிOட அெலஸா'ட இதா. அவாிட தகவைல$ ெசானா. மிOட

அெலஸா'ட உடேன சில ேபா]O ஜவாகைள அE"பினா. காதிஜிைய

அவைடய R>F பதிரமா  ெகா'9ேபா $ ேச3வி>9 வபF

அவகC உதரவி>9 அE"பினா. ேபா]O ஜவாக அKவிதேம ெச0
காதிஜிைய$ %றி வைளயேபா நி0ெகா'9 ரOடஜியி R>9
அைழ3$ ெசறாக.

அவக ேபா வழியிேலேய ேபா]O Oேடஷ இத3. Oேடஷ வாச-

மிOட அெலஸா'ட காதிஜிைய$ சதி3 ''நீக இைற இேகேய

இ3 வி9வ3 நல. ேபா]O Oேடஷனிேலேய இ3 வி>டா உகைள"

பா3கா"பத நா ஆயி0 !'' எறா. காதிஜி அவ நறி ெசDதினா.

ஆயிE உயி" பய3ெகா'9 ேபா]O Oேடஷனி தGச #வத
காதிஜி விபவிைல.

''இனிேம ஒ0 அபாயமிரா3. ஜனக சீகிரதி சாதமைட3 வி9வாக.
அவகCைடய ற அவகCேக #ல"ப>9வி9!'' எறா.
பிற ேபா]O 3ைண:ட வழியி ேவ0 அபாய எ 3,மி றி ரOடஜியி
R>9" ேபா $ ேசதா.
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காதிஜியி உடெபலா அFப>டதினா த=ேபறி யித3. ஒாிடதி

பலமான காய ஏப>Fத3. காய3$ சிகி$ைச ெச தாக. அFப>ட

த=#கC ஒதட ெகா9தாக. நலேவைளயாக இத ம>ேடா9

ேபாயிேற எ0 R>F இதவக அைன வ ஆ0த அைடதாக.
ஆனா அத ம>ேடா9 ேபா விடவிைல ! R>ைட$ %றி ெவைளகாரகளி

H>ட ேச3ெகா'Fத3. சீகிரதி H>ட ெபாிதாகிவி>ட3. ''காதிைய

ெவளிேய அE"#!'' எற ஒ ர எ=த3. ஒ ர ப3 ரலாயி0. ப3
ர 0 ரலாயி0. ''காதிைய ெவளிேய அE"#!'' எற ேகாஷ வாைன

அளாவிய 3. அத ேகாஷ R>9ேள இதவகளி காதிD வி=த3.
Sரதி ேபா]O Oேடஷனி இத மிOட அெலஸா'ட காதி
எ>Fய3.

மிக திறைமசா-யான அெலஸா'ட ஓேடாF: வதா. ஜனH>டைத

அ$சமய பய03வதி பயனிைல ெய0 க'டா. அவகCட தமாஷாக"

ேபசி ஷி"ப9த ெதாடகினா. இத லமாக அவக அ3மீறி R>9

#காமD ேவ0 தீய ெசயகளி இறகாமD பா3ெகா'டா.

ஆனா இமாதிாி எதைன ேநர சமாளிக F:? ஜனக கைல3 ேபாகிற
வழியாக காணவிைல.

மிOட அெலஸா'ட ேயாசைன ெச 3 ஒ F, வதா. R>F பி#ற

வழியாக ஒ ஆைள அE"பி காதிஜியிட ஒ ெச தி ெசாDபF ெச தா.
அத$ ெச தி இ3தா :- “உக ந'பாி R>ைட: R>FDள

உைடைமகைள: உக 9பதாைர: ந'பாி 9பதாைர:

கா"பாற வி#கிறீகளா? அ"பFயானா நீக உடேன மா0ேவட P'9
இத R>ைடவி>9 த"பி$ ெசவ3 அவசிய. இைத தவிர இத$ சமயதி

ேவ0 வழிேய இைல ! ''

இத$ ெச திைய ேக>ட3 காதிஜியி மனதி ஒ ேபாரா>ட எ=த3.

ெவளிேய ேபாவதா இைலயா எப3பறிதா. கைடசியி அெலஸா'டாி

ேயாசைன"பF நடக F, ெச தா. அைத றி3 காதிஜி த %யசாிததி

எ=தியி"பதாவ3:-
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''உயி அபாய ேநாிடலாெமப3 ெவ0 உேதசமாக ம>9மிதேபா3
மிOட லா"ட எைன" பகிரகமாக ெவளி கிள#பF ெசானா.

அவைடய ேயாசைனைய நா ஏ0ெகா'9 நடேத. அபாய நி$சய

எE நிைலைம ஏப>டேபா3 மெறா ந'ப ேநமாறான ேயாசைன

Hறினா. அைத: நா ஏ0 நடேத. எ உயி அபாய வரலா எபைத

னி>ேட அ"பF$ ெச ேதேனா, அல3 எ ந'பாி ெசாைத:

ெசாதகாரகைள: கா"பா0வதி ெபா>டா, அல3 எ மைனவி
ழைதகC அபாய ேநாிடாதி ெபா>டா எ0 யா Hற F:?
த-ேல ஜனH>டைத நா ைதாியமாக எதித3, பின மா0ேவட

P'9 அ H>டதினி0 த"பிேயாFய3 இர'9 சாியானைவ ெய0 யா
நி$சயமாக$ ெசாலF:?''

காதிஜி த"பி3$ ெசவ3 எ0 F, ெச த3 அ3 சபதமான ஏபா9களி
கவன ெசDதினா. உடபி காய, வ-ெயலா அத" பிரயதனதி
மற3 ேபா வி>டன. இதிய" ேபா]O ேசவகைன"ேபா உைட

தாி3ெகா'டா. நம3 ெசைன மாகாணதி வழ அகவOதிர ஒைற

ஒ த>F மீ3 %றி அைத தைல கவசமாக அணி3ெகா'டா. (மதராO
அக வOதிரதி அதிடேம அதிட ! அ3 மகாமா காதியி தைலயி

ேம அவ" பா3கா"பாக விளகிய தலவா?) அெலஸா'டாி தி>ட"பF

இரகசிய" ேபா]ைஸ$ ேசத இவ காதிஜிைய ெவளியி பதிரமாக அைழ3"
ேபாவதகாக R>9 வதாக. அவக க3 வண Pசிெகா'9

இதிய வியாபாாிகைள" ேபா ேவஷ தாிதிதாக.

R>9" பகதி-த 0$ சதி ெவளிேயறி ஒ சாமா கிடகி #3
சா >ைடகளி வழியாக இ>F த>9 த9மாறி கைடசியி Rதி வ3

ேசதாக. அத கிடகி வாச-ேல: ஜனH>ட நிைறதித3. ஆனா
கிடகி-3 ெவளிவதவகளி காதிஜி இ"பா எ0 யா

எதிபாகவிைல. அைனவைடய கவன ரOடஜியி R>9 வாச-ேலேய

இத3. அேக மிOட அெலஸா'ட உயரமான ஒ பFக>F நி0

ெகா'9 ஜனH>டேதா9 தமாஷாக" ேபசிெகா'Fதா. சமய

சத"ப3ேகப அவ ஒ பாட இ>9 க>F அைத" பாF: கா>Fனா.
''#ளி"# இலைத மரதிமீ3
ெபாலாத காதிைய S"ேபா9!''

124

எப3 அத" பா>F பலவி. இைத மிOட அெலஸா'ட ைற ைவ3"
பாட, ஜன H>ட அவட ேச3 உசாகமாக" பாFய3 !

ஜனகளி கவனைத இKவித மிOட அெலஸா'ட கவதிைகயி,

காதிஜி: இரகசிய" ேபா]O 3ைணவகC அ H>டதி வழியாக" #3
ெச0 ெத ேகாFயி தயாரா
ேபா $ ேசதாக.
காதிஜி பதிரமா

நிற வ'Fயி ஏறி" ேபா]O OேடஷE"

ேபா]O Oேடஷைன அைடதா எற ெச தி வத 3

மிOட அெலஸா'டாி ர மாறிய3. ''நல3. பறைவ H>F-3 த"பி ஓF
வி>ட3! நீக யாகாக இேக வ3 காதிகிறீகேளா அவ இத R>F

இைல. இனிேம உகCைடய R>9 திபி" ேபாகலா!'' எ0 அேக

HFயிதவகைள" பா3 உரத ர- Hறினா.

H>டதி சில அவ ேம ேகாப ெகா'டாக, சில அவைடய வாைதைய

நபாம சிாிதாக.

''நல3 ; உகC எ ேப$சி நபிைக இலா வி>டா உகCைடய

பிரதிநிதிகளாக இர'9 ேபைர நியமன ெச :க. அவகைள நாேன R>9

அைழ3" ேபாகிேற. காதிைய அவக க'9பிF3 வி>டா உகளிட

அவைர ஒ"பைட3 வி9கிேற. காதி இத R>F இைலெய0

நி$சயமானா நீக எலா திபி" ேபா

விடேவ'9. ரOடஜியி

R>9ேகா காதியி 9பதாேகா நீக தீ ெச ய விப

விைலயலவா? அவக மீ3 நீக ேகாப ெகாள காரண ஒ0

இைலேய '' எ0 ெசானா மிOட அெலஸா'ட.

ஜனக அெலஸா'ட Hறிய ேயாசைன இணகின, ரOடஜியி

R>ைட$ ேசாதைன ேபாட" பிரதிநிதிக ெபா0க" ப>டாக. மிOட

அெலஸா'ட அவகைள அைழ3ெகா'9 ேபானா. R>F ைல

9ெகலா அவக ேசாதைன ேபா>9வி>9 வ3 ''காதி இைல!'' எ0

ெதாிவிதாக. H>டதி ெபபாேலா மிOட அெலஸா'டாி

125

சாமதியைத" பாரா>F" ேபசி ெகா'9 R9 திபினாக. ஒசில

ேகாபதினா றி ெகா'9 திபி$ ெசறாக.

தபி! உலகைத: மானிடாி வாAைகைய: இயகிவ நியதி ஒ0

இ"பதாக" ெபாிேயா H0 கிறாக. அைத ெத வ சித எ0 கட,ளி

கைண எ0 ெபய ெகா93 அைழகிறாக. அதைகய ெத வ சிததி

நியதியினாேலேய தா த- மிOஸO அெலஸா'ட பின மிOட

அெலஸா'ட காதிஜிைய கா"பா0 விஷயதி அKவள, சிரைத

ெகா'Fக ேவ'9. அவக ''நமெகன வத3?'' எ0 அல>சியமாக

வி>Fதா, அைறய தின காதியி உயி அபாய ேநதிதா -

ஆகா ! இத மானில மEயி இதியா, இதியகC எKவள, மகதான

நடைத அைடதி"பாக?
-------------

30. வழ ேவ*டா

சமீபதி நடத மகா :ததி ஆரபதி மிOட ெநவி- ேசப-

எபவ பிாி>F பிரதம மதிாியாக இதாரலவா? இவைடய தைத மிOட
ேஜாஸ" ேசப- எபவ அ"ேபா3 பிாி>F மதிாி சைபயி Fேயற
நா>9 மதிாியாக" பதவி வகிதா. டபனி காதிஜி இறகிய அ0 நடத

சபவகைள ேகவி" ப>ட3 அவ, ''காதிைய தாகியவகைள ைக3
ெச 3 அவக மீ3 வழ நடத,'' எ0 ேந>டா சகா ததி

அFதா.

உடேன ேந>டா சகாாி அ>டனி ெஜனரலான மிOட எOேகா",

காதிஜிைய H"பி>9 அE"பினா. காதிஜி ேநத கடகCகாக தம3

வதைத : அVதாபைத: ெதாிவி3 ெகா'டா. பிற அவ

Hறியதாவ3:- 'க"ப--3 இர, ேநரதி இறபF நா ெசா-

அE"பிேன. அைத ேக>9 நடதிதா இத கடக ேநதிரா. ஆனா
மிOட லா"டEைடய ேயாசைன"பF நட3 அதனா ேந கடகைள

அVபவிக உ0தி ெகா'Fதைத நா பாரா>9கிேற. அமாதிாி நட3

ெகாள உகC உாிைம உ'9 எபைத: ஒ3 ெகாகிேற. இ"ேபா3
உக வி"ப என? உகைள தாகியவகைள றி3 அைடயாள
ெசால F:மானா அவகைள ைக3 ெச 3 வழ நடத தயாரா
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யிகிேற. வழ நடத ேவ'9 எ0 மிO ட ேசப-னிடமி3 ததி

வதிகிற3.''

இத காதிஜி பிவமா0 பதி அளிதா : ''யா மீ3 வழ நடத என

வி"ப இைல. இர'ெடா மனிதகைள நா அைடயாள க'9பிF3$

ெசால F:. அதனா பய என? அவகC த'டைன வாகி

ெகா9"பதி என தி"தி கிைட யா3. எைன தாகியவக மீ3 என

ேகாப. இைல; அவக மீ3 நா ற ெசால, மா>ேட - ற

உகைள" ேபாற சக தைலவகCைடய3. நீக ஜனகC$ சாியான

வழி கா>F யிகேவ'9. அ"பF$ ெச ய நீக தவறி வி>_க. யா

த'டைன வாகி ெகா9க நா விபவிைல. இதியாவி நா இதேபா3

ேந>டா ெவைளகாரக மீ3 ஏேதா அவS0" பிரசார ெச ததாக நபி

அவக இமாதிாி நட3 ெகா'Fகிறாக. உ'ைமைய உணேபா3,
அவகேள தகCைடய ெசயDகாக வ3வாக.''
இைத ேக>ட3 மிOட எOேகா# ஒேர விய"பா " ேபா வி>ட3.
காதிஜியிட அவ ஏெகனேவ இத மதி"# இE உயத3.

''இ"ேபா3 நீக ெசானைத எ=3 லமாக எ=தி தRகளா? ஏெனனி
தகCைடய வி"ப இ3 ெவ0 மிOட ேசப-E நா அறிவி3

விடேவ' 9. ஆனா அவசர"ப>9 நீக எ=தி ெகா9கேவ'டா. திபி$
ெச0 மிOட லா"டைன: இE உகCைடய ந'பகைள: கல3
ெகா'9 F, ெச யலா. F, ெச த பிற என எ=தி ெதாிவிதா

ேபா3. ஆனா ஒ விஷய நி$சயமாக$ ெசாேவ. இ"ேபா3 நீக

ெசான3ேபா உகைள தாகியவக மீ3 வழ ெதாடராம

வி>_களானா, ேந>டா- அைமதிைய நிைல நா>9வத" ெபாி3
உதவியாயி ! '' எ0 மிOட எOேகா" ெசானா.

''வதன ! ஆனா இ3 விஷயமாக நா யாைர: கல3 ஆேலாசிக ேவ'Fய

அவசியமிைல. தகளிட வவத னாேலேய இைத"பறி நறாக

ஆேலாசி3 F, ெச 3 வி>ேட. இத நிமிஷேம தாக ேக>ட பF எ=தி

ெகா9க தயாராயிகிேற " எறா காதிஜி.
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ஆ; காதிஜி க"பைல வி>9 இறவத னாேலேய க"ப

உதிேயாகOதகளிட சபாஷிேபா3, ”என ெவைளகாரக மீ3
தனி"பட ேகாப கிைடயா3. அவக என தீ ெச தாD நா

அவகC தி"பி தீ ெச ய யலமா>ேட'' எ0 ெசா- யிதா
அலவா?
அத வாைதைய இ"ேபா3 நிைறேவறினா. மிOட எOேகா" ேக>டபF,

''வழ ெதாடர ேவ'Fய திைல '' எ0 வால எ=தி ெகா9தா.
***

காதிஜி ேபா]O Oேடஷைன வி>9 R>9$ ெசற ேபா3 மிOட

அெலஸா'ட இர'9 ேபா]O ேசவககைள அவைடய பா3கா"#காக
அE"பிைவதா. ஆனா ெவ சீகிரதிேலேய ேபா]O பா3கா"#
ேதைவயிலாத நிைலைம ஏப>9 வி>ட3.

'ேந>டா அ>வைடஸ ' எE பதிாிைகயி பிரதிநிதி காதிஜிைய" பாக

வதா. இதியாவி காதிஜி ெச த காாியகைள" பறி: ேபசிய ேப$%கைள"
பறி: பல ேகவிக ேக>டா. ஸ பிேரா\ஷா ேமதாவி ேயாசைன"பF

காதிஜி இதியாவி எலா இடகளிD தம3 பிரசககைள எ=தி"
பFதிதா. அKவித ெச

த3 இ"ேபா3 மிக, உபேயாகமா யித3. தம3

ேப$ %களி நககைள காதிஜி ேமபF பதிாிைக" பிரதிநிதி யிட ெகா93,
''இதியாவி எ ேப$%களி எைத" பறியாவ3 மிைக"ப9தி$ ெசாயிகிேறனா, ெதனா"பிாிகாவி பகிரகமாக$ ெசாலாத எத

விஷயைதயாவ3 இதியாவி ெசா-யிகிேறனா,-நீேர பா3 ெகாC !''
எறா. பிரசககளி நகக, 3'9" பிர%ரக, பதிாிைககC எ=திய
க>9ைரக ஆகிய வைற: ேமபF பதிாிைக" பிரதிநிதியிட ெகா9தா.
அவறி ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரைர"பறி க9ைமயாகேவா

அவSறாகேவா ஒ வாைத: இைல எ0 பதிாிைக" பிரதிநிதி ெதாி3

ெகா'டா. ம0, 'ேகா லா'9', 'நாேடாி ' க"பகளி வத பிரயாணிகைள
தா திர>F$ ேச3 ெகா'9 வரவிைல ெய0, க"ப ஏ0வத னா

அவகைள தம ெதாியேவ ெதாியா3 எ0 ஆதாரகCட நி&பிதா.
ேமபF க"பகளி வதவகளி பல ஏெகனேவ ெதனா"பிாிகாவி
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Fேயறியவக, தா

நா>9$ ெச0 தி#கிறவக எ0, இE பல

ேந>டா- Fேய0 உேதச இலாதவக, FராOவாD"

ேபாகிறவக எ0 எ93 கா>Fனா.

இத விவரகைள ெயலா ேமபF பதிாிைக" பிரதிநிதி தைடய

பதிாிைகயி ெவளியி>டா. இ3ட, காதிஜி தைம தாகியவக மீ3

வழ ெதாடர ம03 வி>டா எE ெச தி: பிர%ரமாயி0. இத

விவரகளினா டப ஐேரா"பியாி மேனாபாவ மாறிவி> ட3. அவக

தகCைடய நடைதைய றி3 அவமான" படலாயின. பல பதிாிைகக

காதிஜி றமறவ எ0 தீ"# Hறி ஜன H>டதி ெசயைல க'Fதன.
இKவா0 டப ெவைளகாரகளி பலாகார காதி ஜியி அஹிைச:
ெதனா"பிாிகா இதிய சக3 ஒ #திய ெகளரவைத அளிதன.
இதியகளி உாிைம" ேபாரா>ட3 அதனா சாதக ஏப>ட3.
இதியகC அதிக தமதி"# உண$சி ெபறாக.
-------------

31. எளிய வா+ைக

காதிஜி க"ப--3 இறகிய அ0 நடத விபாீத சபவகளி ெகாதளி"#
விைரவிேலேய அடகிவி> ட3. சில தினகC ெகலா அவைடய தினசாி

வாAைக பைழய ாீதி வத3. வகீ ெதாழி- வமான ம>9 அதிக வர
ெதாடகிய3. ஆனா அைத காதிஜி அதிகமாக" ெபா>ப9தவிைல. த

வாAைகைய" ெபா3 ஊழிய3 ேமD ேமD அதிகமாக உபேயாக"ப9த

ேவ'9 எE ஆைச அவ உளதி வள3 வத3. ெபா3 ேவைலயி L

மE%ல நாஸா காதிஜி" ெபாி3 உதவி ெச தா.

காதிஜி இலாத சமயதி ேச ஆதஜி மியாகா தம3 கடைமைய ந

நிைறேவறி யிதா. ேந>டா இதிய காகிரஸு ஆயிர ப,E ேம

நிதி ேசதிதா. காதிஜி திபி வத தினதி நடத சபவதி பயனாக

இதிய சகதினிைடேய ெபாி3 கிள$சி ஏப>FதபFயா அைத"

பயப9தி ெகா'9 காகிரO நிதிைய 5000 ப,னாக" ெபகினா. இைத

ெகா'9 ஒ R9 வாகி வாடைக விட"ப>ட3. இKவிதமாக ேந> டா

இதிய காகிர% நிரதர ெசா3 ஏப>ட3.

இமாதிாி ெபா3 OதாபனகC நிரதர ெசா3 அதிக ேச3 ைவ"ப3 பிச
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எப3 காதிஜி பிகாலதி ெகா'ட உ0தியான அபி"பிராய. காதிஜி

ெதனா" பிாிகாைவ ஒவழியாக வி>9 வி>9 இதியா, திபிய பிற

ேந>டா காகிர\ ெசா3 ேகா>F வழ நட"பத காரணமாயி0.
இ3, இE பல ெபா3 Oதாபன அVபவகC காதிஜியி மனதி,

“நிரதர நிதிகைள ெகா'9 ெபா3 Oதாபனகைள நட3த ெப தவ0 ''
எற அபி"பிராயைத உ0தி" ப9திய3. இைத"பறி காதிஜி

எ=தியி"பதாவ3:-

''ஒ ெபா3 Oதாபனதி நிரதர நிதியிேலேய அத தாமிக RA$சி வி3
இகிறெதபதி ஐயமிைல. ெபா3 Oதாபன எனி, ெபா3 ஜனகளி

சமதி:ட ெபா3 ஜனகளி பணைத ெகா'9 நட அைம"# எ0
ெபா. அதைகய Oதாபன3" ெபா3 ஜனகளி ஆதர, எ"ேபா3

இலாம ேபாகிறேதா, அ"ேபா3 அத Oதாபன இ"பதேக உாிைம

இழததாகிற3. நிரதர நிதிைய ெகா'9 நடத"ப9 அைம"#க ெபா3 ஜன
அபி"பிராயைத மதியாம அத மாறாக அFகF காாிய நட3வைத

கா'கிேறா. நம3 ேதசதி எ இ3 சவ சாதாரண. மத Oதாபனக

எ0 Hற" ப9 அைம"#களி சில கண$ ெசாவேத கிைடயா3.

தமகதக ெசா3$ ெசாதகாரகளாகி வி>டாக. அவக யா
கண$ ெசால கடைம" ப>டவகளல. இைதெயலா பாேபா3,

அற0 வ வவாைய ெகா'9 வாAைக நட3வேத ெபா3
Oதாபனகளி இல>சியமாயிக ேவ'9ெம0 நா உ0தி
ெகா'Fகிேற.

''நிரதரமான க>Fடக இறி நைடெப0வேத சாதியமிலாத Oதாபனக
சில இகிறன. அவறி நா ேமHறியைவ ெபாதா. ெபா3

Oதாபனகளி நைடத ெசல,க வஷா வஷ கிைட சதா

ெதாைகைய ெகா'ேட நைடெபற ேவ'9 ெமப3 தா எEைடய க3.''
ஒ பக ெபா3 ஊழியதி காதிஜி ஈ9ப>Fைகயி அவைடய 9ப
வாAைக சபதமான பல பிர$ைனக எ=தன. ப3 வயதான மமகE,
ஒப3 வய3 ஐ3 வய3 உள #தவக இவ அவட

வதிதாக. இத 0 சி0வகைள: பFக ைவ"ப3. எ"பF? காதிஜி
பாாிOட ஆைகயா, ஐேரா"பிய ழைதகC எ0 ஏப>ட
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பளிHடகளி அவைடய ழைதகைள$ ேச3 ெகா'F"பாக.

அைத அவ விபவிைல. இதிய ழைதகC எ0 தனியாக கிறிO3வ"

பாதிாிமாக நடதிய பளிHடதி ேசக, விப விைல. ஆதலா

ழைதகC காதிஜிேய கவி கபிக யறா. ஆனா அத" ேபாதிய

அவகாச கிைடகவிைல. எனேவ, ஆகில பாைஷ கபி"பத ஓ ஆகில
உபாதியாயினிைய ஏப9திவி>9 மற விஷயகைள தாேம கபிதா.

காதிஜி தைடய ழைதக யாைர: ெதனா"பிாிகாவிேலா

இதியாவிேலா பளிHடகC அE"பேவ யிைல. அவைடய த

#தவ பிகாலதி தEைடய ெசாத" ெபா0"பி இதியாவிDள சகா
பளிHடதி ேச3 பFதா, மற 0 #தவகC காதிஜியிடேம
ெபபாD கவி க0 ெகா'டாக. தைடய #தவகC கவி

கபிததிD பினா ஏப>ட ேபானிO ஆசிரமதி ழைதகC கவி
கபிததி D காதிஜி பல அVபவகைள அைடதா. இவைற ெகா'9

இதிய ழைதகC எத ைறயி கவி கபிக ேவ'9 எப3 பறி

அவ உ0தியான F,க ெச ய HFயதாயி0. அத வாAைக அVபவகC

F,கC காதிஜியி ஆதார கவி தி>ட3 ஒ நல ஆதாரமா
யைமதன.
***

வகீ ெதாழி-D 9ப" பிர$ைனகளிD காதிஜி ேவ'Fய அDவக

இ3 அவைடய மன நிமதி யைடயவிைல. சேகாதர மகC ெதா'9

ெச ய ேவ'9 ெம E ஆவ அவைடய உளதி வள3 வத3. ஒ

நா ஒ டேராகி காதிஜியி R>9" பி$ைச ேக>க வதா. அவ
ஒ"பத ெதாழிலாளியாக வ3 ேமபF ெகாFய ேநா

காரணமாக ேவைல இழ3

நிகதியானவ. அவE" பி$ைச ேபா>9 3ரதி விட காதிஜி

விபவிைல. R>F சில நா இபF$ ெசா- அவEைடய #'கைள

அலபி க>F$ சிகி$ைச ெச தா. R>Fேலேய அவைன ைவ3 ெகா'Fத

மறவகC ெதாைலயா யித3. எனேவ ெகாGச உட# ணமான3

ஒ"பத ெதாழிலாளிகCெக 0 ஏப>ட ைவதியசாைல அE"பி ைவதா.
அ3 த ேநாயாளி" பணிவிைட ெச : ஆவ காதிஜியி மனதி

வள3 வத3. பா\ ரOடஜி தம3 ெக0 ெகாGச ெசா3 ஒ3கி

ைவதா. அைத ெகா'9 காதிஜி ஏைழகCகாக தம ைவதிய சாைல ஒ0

ஏப9தினா. ஏைழகC உதவி ெச வதி ப0 ெகா'ட டாட P ேமபF
ைவதியசாைலைய கவனி3 ெகா'டா. அத ைவதியசாைலயி காதிஜி

தின இர'9 மணி ேநர ேவைல ெச தா. ேநாயாளிகளிட ேபசி அவகCைடய
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ேநா கைள ெதாி3 ெகா'9 டாட Pதிட ெசா- அவ எ=திெகா9
ைற" பF ம3கைள கல3 ெகா93 வதா. %க$ெசானா,

'கப,'ட' ேவைல பாதா. இத ெதா'9 காதிஜி மிக மன நிமதி

அளித3. அேதா9 ஏைழ இதியகCட கல3 ெநகி" பழவத$
சத"பக அதிக கிைடதன.

ஆரபதி காதிஜி ெதனா"பிாிகாவி ேமனா>9 ைறயி நாகாிக வாAைக
ைறைய ேமெகா'Fதா. ெதா'F ப0 அதிகமாக ஆக ஆடபரதி

ெவ0"# மித3. வாAைகைய எளிைம"ப9த ஆரபிதா. வ'ணானிட

3ணிகைள$ சலைவ" ேபா9வ தி பண அதிக$ ெசலவான3ட சமயதி
3ணிக வவதிைல யாதலா டஜ கணகி ச>ைடகC காலகC

ேதைவயாயிதன. எனேவ சலைவ$ சாமாகC இOதிாி"ெப>F: வாகி

ைவ3ெகா'9 காதிஜி தாேம 3ணிகைள ெவC3 ெகாள ெதாடகினா.

த த- சலைவ சாியாக வரவிைல. க=3" ப>ைட இOதிாி ேபா>டதி

பைச மா, அதி அதிகமாக ஒ>F ெகா'9 ேகா>9" ேபான பிற உதி3
Rழ ஆரபித3. மற பாாிOடக இத ெபா>9 காதிஜிைய" பா3$

சிாிதாக. ஆனா ேக- பாிகாச 3 பய"ப9 %பாவ காதிஜி
எ"ேபா3ேம கிைடயா3. சிாிதவகைள" பா3, ''எ காலைர நாேன சலைவ

ெச 3 இOதிாி ேபா>டதி இ"பF மா உதிகிற3. அ3 உகCைடய

Sகல3 காரணமாயி"பதி என இ மட சேதாஷ '' எறா

காதிஜி.

''எதகாக நீகேள சலைவ ெச 3 ெகாள ேவ'9? இத ஊாி சலைவ$ சாைல
இைலயா? '' எ0 காதிஜியி பாாிOட ந'பக ேக>டாக.

''இகிறன! அதனா என? நைடய ெசாத காாியகC எதகாக"
பிறைர நபி யிகேவ'9? நைடய காாியகைள நாேம ெச 3
ெகாவ3தாேன நல3? '' எ0 காதிஜி பதி அளிதா.

ெகாGச நாைளெகலா காதிஜி சலைவ கைலயி ந ேத3 வி>டா.
பினா ஒசமய L ேகாகேல ெதனா"பிாிகா, விஜய ெச தா.
ேகாகேலயிட அவைடய  L ரானேட அபளி"பாக ெகா9த

அகவOதிர ஒ0 இத3. கியமான சத"பகளி L ரானேட அளித

அகவOதிரைத" ேபா>9 ெகாவ3 L ேகாகேல யி வழக.
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ெதனா"பிாிகாவி ேஜாகானிOப இதியக ேகாகேல ஒ வி3 நட
தினாக. அத ேமபF அக வOதிரைத அணி3 ெகா'9ேபாக ேகாகேல

விபினா. ஆனா அகவOதிர மF"# கைல3 ேபாயித3. இ3 றி3

ேகாகேல அைடத கவைலைய காதிஜி ெதாி3ெகா'9 தைடய
ைகவாிைசைய கா>9வதாக$ ெசானா.

'' அரசிய காாியகC வகீ ேவைல உைம நபலா. ஆனா
சலைவ ெதாழிD எ"பF நப F:? அகவOதிரைத >F$ %வராகி

வி>டா என ெச ேவ? '' எறா ேகாகேல.

காதிஜி ேமD பிFவாத பிF3 அகவOதிரைத வாகி ெகா'டா. சலைவ

ெதாழிலாளிையவிட நறா
அதா>சி ெகா9தா.

இOதிாி ெச தி"பதாக ேகாகேல மகிA$சி:ட

சலைவ ெதாழிைல"ேபாலேவ தைலமயி ெவ>F ெகா C ேவைலைய:

காதிஜி க0 ெகா'டா த- இத காாிய காதிஜிைய அவைடய

சகாகளி நைக"# உளாயி0. '' உம3 மயி என ஆப3 வத3? எ-

கF3 வி>டதா? '' எ0 ந'பக சிாி3 ெகா'ேட ேக>டாக. ஆனா

ெகாGச நாைள  தைல மயிைர தாேம ெவ>F ெகாவதிD காதிஜி நல
திறைம அைடதா.

தபி! இெதலா L ஆதி சகரா$சாாியா சலைவ ெதாழி, Hவர ெதாழி

உபட அ0ப3 நாD கைலகளிD ேத$சி ெபறிதா எE விவரைத
நிைன" P>9கிற தலவா?
--------------

32. ேபாய $த

ெதனா"பிாிகாவி 1899-ஆ ஆ'F ேபாய :த ஆரபமாயி0. ஹால3
ேதசதி-3 ெதனா"பிாிகாவி ேபா  Fேயறியவக 'ேபாயக' எ0
அைழக" ப>டாக. த- இவக ேந>டா- அதிகமாக Fேயறி

யிதாக. ேந>டா பிாி>F ஆ>சியி கீA வதபிற ேபாயகளி

ெபபாேலா உநா9 ேநாகி$ ெச0 FராOவா ரா*யைத Oதாபி3
ெகா'டாக. ெகாGச கால FராOவா ஏறைறய %ததிர ரர*யமாக
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இ3 வத3. அ"ேபா3 தா &க எE ேபாய" பிரக FராOவா

Fயரசி தைலவராக இதா. Fயர% எ0 ெபய இதாD ஓரள,

பிாி>F சாரா*ய3ட ெதாட# இத3. ஆனா FராOவா மீ3

பிாி>F ஆதிகைத Oதிர" ப9த ேவ'9 எ0 பிாி>F சகா

யறேபா3 ேபாயக அயசிைய எதிதாக, அத விைளவாகேவ

ேபாய :த 'ட3.

இத :ததி ெதனா"பிாிகாவிDள இதியக என ெகாைகைய

அEசாிக ேவ'9 எற பிர$ைன எ=த3. காதி மகா இ3 விஷயமாக

ெராப, சிதைன ெச தா. அத நாளி பிாி>F ஆ>சியி நல ேநாகதி

மகாமா, நபிைக இத3. உலகதி ேனற3 பிாி>F

சாரா*ய உதவி ெச கிற3 எ0 எ'ணினா. இதியாவிD

ெதனா"பிாிகாவிD நைடெப0 ப>சபாதகC மற அநீதிகC ஆகா
ள தனி"ப>ட இகி]காரகளி காாியக எ0, ெமாததி

பிாி>Fஷா தம நியாயமாக காாிய ெச கிறவக எ0 நபியிதா.

ஆைகயா ேபாயகளி %ததிர ேகாாிைகயி காதிஜி அVதாப இத

ேபாதிD ெதனா"பிாிகா இதியக பிாி>F க>சியிேலேய இக ேவ'9
எ0 நிைனதா. தகC$ %ததிர ேவ'9 ெம0 ேபாரா9 ேபாயக

இதியகCகாவ3 ெதனா"பிாிகாவி %ேதசிகCகாவ3 %த திர ெகா9க
விப விைல ; நியாய ெச ய,  வவதிைல. பிாி>F சாரா*யதி

சகாேரா எலா சமநியாய வழவதாக$ ெசா- ெகாளவாவ3.

ெச தாக. காதிஜி தாக"ப>ட ெச தி அறித3 ”தாகியவகைள ைக3

ெச ய, ” எ0 ேஜாச" ேசப- ததி அFதா அலவா? இதி-3

பிாி>Fஷா எ"ேபா3 நியாயமாக நட3 ெகாளா வி>டாD அவகC
நியாய உண$சி இத3 எறாவ3 ஏப>ட3. ேபாயக விஷயதிேலா

இ3Hட$ ெசாவதகிைல. அவக ெதனா"பிாிகாவி வ3

Fேயறியவக தா. ஆயிE தாக Fேயறிய பிரேதச தகCேக

ெசாத எ 0 நிைன3 அவக நட3 ெகா'டாக.

இைதெயலா எ'ணி காதிஜி ேபாய :ததி ேபா3 பிாி>F க>சியி
இ3 ெதா'9 ெச வெத0. F, ெச தா. 'பிாி>F சாரா*யதி

பிரைஜகC உள Pரண உாிைமகைள நா ேகாகிேறாமலவா? ஆைகயா
அத சாரா*யதி பா3கா"# நா உதவி ெச தாக ேவ'9'' எ0 மற

இதியகC எ93$ ெசானா. :த ேசைவ ெச ய  வத இதியகைள
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ெகா'9 'ஆ#லO பைட' அைமதா. 'ஆ#லO பைட' எறா என
ெதாி:மா, தபி? ேபாகளதி ேபா ெச கிறவக காய ப>9 வி=வாக
அலவா? அவகைள Sகி ெகா'9 வ3 இராZவ கா ஆOபதிாிகளி
ேச"ப3, அவசியமான ஆரப சிகி$ைசகைள$ ெச வ3 த-ய ஜீவகா'ய

ேசைவகைள$ ெச : பைட 'ஆ#லO பைட' எ0 ெபய. :த ெச :

பைட Rரகைள" ேபாலேவ இவகC ஆப3 உ>ப>டாக ேவ'9. ஆனா

இவக யாைர: ெகால ேவ'Fயதிைல. காய ப>9$ சாக

கிட"பவகC" பணிவிைட ெச 3 H9மானா அவகைள" பிைழக$ ெச வ3
இவகCைடய ேவைல. ெமாததி :த ேசைவ எறாD, மிக$ சிறத

ஜீவகா'ய ெதா'டா.

காதிஜி 'ஆ#லO பைட' இதியகைள$ ேசக ஆரபிதேபா3 பல

அவைர அைதாிய" ப9தினாக. இதியக அபாயகைள க'9 அG%

ேகாைழக எ 0, தாகா-க %யநலைத தவிர ேவ0 விசால ேநாக

இலாதவக எ0 அத காலதி ஆகிேலய நபினாக. ஆைகயா

காதிஜியி யசிைய" ெபா3 வாக ஆகிேலய ஆதாிகவிைல. ஆனா

டாட P, மிOட லா"ட, மிOட எOேகா" த-ய சில காதிஜிைய

ஆதாி3 உசாக" ப9தினாக. ேசைவ" பைடயி ேசத இதியகC

டாட P பயிசி அளிதா. :தகாலதி ேசைவ ெச ய ததவக எ0

ைவதியகளி அதா>சி: வாக" ப>ட3. இKவள," பிற காதிஜி

ேபாகளதி ெதா'9 ெச ய இதிய ேசைவ" பைட அEமதி அளிபF

ேந>டா சகா எ=தினா. சகாாி பதி பளி$ ெச0 வத3. ''மிக

வதன ; ஆனா தசமய உக ஊழிய ேதைவ இைல !'' எ0 சகாாி
பதி Hறிய3.

இ3ட காதிஜி %மா இ3விட விைல. இதியகளி ேசைவைய$ சகா

ஒ"# ெகாCபF ெச வ த ேமD பிரயதன ெச தா. டாட P

அவகைள அைழ3 ெகா'9 ேந>டா பிஷ" பாதிாிைய" ேபா " பாதா ;
விவரகைள$ ெசானா. இதிய ேசைவ" பைடயி இதிய கிறிO3வ பல

இகிறாக எE விவரைத: அறிவிதா. ேந>டா பிஷ" காதிஜியி

யசி உதவி ெச வதாக வாகளிதா. ேந>டா சகா எ=தினா.

இதகிைடயி ேபாய :த மிகக9ைமயான நிைலைய அைடத3. பிாி>F
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சகா எதிபாதைத கா>FD ேபாயக அதிக" பிFவாதமாக"

ேபாராFனாக. இதியகளி :த ேசைவைய$ சகா அல>சிய ெச ய

Fயாத நிைலைம ஏப>ட3.

நாப3 தைலவக உபட ஆயிர3 0 இதியக அடகிய ேசைவ" பைட

ேபாகளதி ேசைவ ெச ய$ ெசற3. இத ஆயிர ேபாி 0 ேப %ததிர
இதியக, மறவக ஒ"பத ெதாழிலாளிக. இதிய ேசைவ" பைட

ேபாகளதி நல ஊழிய ெச 3 ெபய ெபற3. சாதாரணமாக$ ேசைவ"

பைடயின 3"பாகி" பிரேயாக எைல ெசல அEமதிக" ப9வதிைல.
ஆனா Oபியா ேகா> எEமிடதி பிாி>F 3"#க ேபாயகளா
றியFக" ப>ட ேபா3 மிக ெநகFயான நிைலைம ஒ0 ஏப>ட3.

ேபாகளதி$ ெச0 காயப>டவகைள Sகி ெவளி ேயற F:மா

எ0 பிாி>F தளபதி ெஜனர #ல காதிஜி$ ெச தி அE"பினா. ஒ

கண தயகாம ''அ"பFேய ெச கிேறா!'' எ0 காதிஜி பதி அE"பினா.

பிற இதிய ேசைவ" பைட 3"பாகி" பிரேயாக நட3 ெகா'Fத ேபா

களதிேலேய ேசைவ ெச ய ஆரபித3. காய ப>ட Rரகைள$ %ம3ெகா'9

%மா இபைத3 ைம வைரயி நட3 ஆOபதிாி ெகா'9 ேபாக

ேவ'F யி த3. இதிய ேசைவ" பைடைய$ ேசதவக சிறி3 %ணகாம

இதைகய ேசைவகைள$ ெச தாக. இவகளா ரண களதி-3 Sகி$

ெசல"ப>டவகளி தளபதி உ>ேக> எE பிரபல இராZவ அதிகாாி ஒவ.
இKவித ஆ0 வார கால இதிய ேசைவ" பைட ெதா'9 #ாித3. இத

பிாி>F ேசனாதிபதி இகிலாதி-3 உதவி" பைட வ வைரயி ேமேல

ேன0 வதிைல எ0 தீமானி3 வி>டா. ஆைகயா இதிய ேசைவ" பைட

கைல3விட" ப>ட3.

ேபாய :ததி ேபா3 இதியக ெச த ேசைவைய" பிாி>F சாரா*ய

சகா ெபாி3 பாரா>Fனாக. ெதனா"பிாிகாவி இதியகளி மதி"#

அதிகமாயி0. ''நா எலா பிாி>F சாரா*யதி #தவக தாேன?

ெவைளகார ஆனா என? இதிய ஆனா என? '' எ E ேதாரைணயி
ெதனா"பிாிகா" பதிாிைகக Hட இதியாி ேசைவைய" #கA3 எ=தின.
ேசனாதிபதி ெஜனர #ல இதியாி ேபாகள$ ேசைவைய தம3

அறிைககளி பாரா>F யிதா. ேசைவ" பைடயி தைலவகC :த

சமான" பதகக அளி3 அவக ெகௗரவிக"" ப>டன.
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சாதாரண ெவைளகாரகளி மேனா பாவ ெபாி3 மா0த லைட3

வி>டதாக காண"ப>ட3. :ததி ேபா3 இதியகC ெவைளகாரகC

சிேநக பாவ ெகா'டாFனாக. ஆயிரகணகான ெவைளகார

ேசாஜகCட இதியக ெநகி" பழக ேநத3.

கடகC ேசாதைனகC ஏப9 காலதி மனித %பாவ சில சமய ெபாி3
ேமைம அைடவ3'9. அத ஓ நல உதாரண அ"ேபா3 கிைடத3. காதி

மகாமா எ=தியிகிறா:-

''சிK- பாசைறைய ேநாகி$ ெச0 ெகா'Fேதா அ, லா> ராப>\

#தவ ெல"Fன'> ராப>O ப9காய 0 மரணமைடதா. அவ உடைல"

ேபாகள தி-3 Sகி$ ெசD கடைம எக பைட கிைடத3.
அ0 வற>சி மித தின. ஒKெவாவ த'ணீ தவி3

ெகா'Fதன. வழியி தாக தணி3 ெகாளHFய ஒ சிறிய அவி ஓF

ெகா'Fத3. ஆனா த- யா அவியி த'ணீ அ3வ3 எற

பிர$ைன ஏப>ட3. ெவைளகார" ேபா Rரக அதிய பினேர நாக

அவியி இறவெத0 F, ெச திேதா. ஆனா அவக இத$

சமதிக விைல ; எகைள த- த'ணீ FபF$ ெசானாக.

இKவா0, யா த- த'ணீ அ3வ3 எப3 றி3 எகC ெகாGச
ேநர ேபா>F நடத3.''
காதி மகாமா தைடய வாAைகயி நிகAத நிைனக நிைனக இபத
ஞாபககளி ேமHறிய சபவ ஒ0 எபதாக றி"பி>Fகிறா.

------------

33. க->ாிபா$ க*டஹார

ெதனா"பிாிகா இதிய சகதி காதிஜியி ெசவா நாC நா
வள3 வத3. அத$ ெசவாைக காதிஜி சகதி நைமகாகேவ
பயப9தி வதா. இதியகளி உாிைமகCகாக$ சகாேரா9

ேபாரா9வ3ட அவ நி0 விடவிைல. இதிய சகதி Fெகா'Fத

ைறபா9கைள" ேபாகி S ைம" ப9த, ெபயசி ெச தா.

நமிடதிDள ைற பா9கைள மைற3 ெம=வ3 காதிஜி எ"ேபா3

பிF"பதிைல. நைடய உாிைமகCகாக" ேபாரா9வதி எKவள, சிரைத
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கா>9கிேறாேமா அKவள, கடைமகைள$ ெசD3வதிD ஊக கா>ட
ேவ'9 எப3 காதிஜியி உ0தியான ெகாைக.

ெதனா"பிாிகா இதியகைள" பறி ெவைளகாரக அFகF ெசா- வத
ஒ ைறபா9 இதியக தக R9கைள: %0"#றகைள: %தமா

ைவ3 ெகாCவதிைல ெயப3 தா. ெபா3வாக இதியகளிட இத

ைற உ'9 எபைத ம0"பதகிைல. நைடய உடைப: உைடகைள:

%தமா

ைவ3 ெகாவதி நா மித சிரைத கா>9ேவா. உண," ெபா

களி விஷயதி ெவ %தமா யி"ேபா. ஆசார அEF"பாக கைட"

பிF"ேபா. ஒ நா உ9திய 3ணிைய இெனா நா உ9த மா>ேடா.
ேதா 3 உலதிதா உ9தி ெகாேவா. இலாவி> டா ' வி="#'

எேபா. ஒவைர ெயாவ ெதா>டா தீ>9 எேபா. சா"பி>ட இடைத$
சாணமி>9 ெம=கா வி>டா இட %தமான தாக கத மா>ேடா. நறாக

ேத 3 ைவத பாதிரைத ம0பF: த'ணீ வி>9 க=,ேவா. இ"பF
ெயலா %த, அ%த, தீ>9, தீ'டாைம த-ய பல க>9"பா9கைள

அEசாி நா ேவ0 சில கியமான காாியகளி %த - அ%த எE

உண$சிேய இலாம நட3 ெகாேவா. R>9 ளி "ைபைய

வாச-ேல ேபா>9 வி>9 தி"தி யைடேவா. எ$சி இைலகைள" பக3 R>9

ஓரமாக" ேபா>9 வி>9$ %மா இ"ேபா. சாகைட த'ணீ ந R>9

ெவளியிேல ேபா வி>டா ேபா3மான 3! Rதியிேலா ெகாைலயிேலா சாகைட

த'ணீ ேதகி கிட3 நாற எ9"பைத கவனி"பதிைல. அதனா எKவள,

%காதார ைற, எபைத: எ'ணி" பா"பதிைல. நதி கைரகைள:

ேகாயி ளகைள: ம0 ெபா3 இடகைள: நைடய ஜனக
அ%த"ப93வைத" பறி$ ெசாலேவ ேவ'Fயதிைல !

ெதனா"பிாிகாவி வசித இதிய சகதாாிைடயிD இதைகய

ைறபா9க இதன. இவைற றி3 ெவைளகாரக அFகF #கா

ெசா- வதா க. அ3 காரண மாக இதியகைள" பறி ேகவலமாக"

ேபசினாக. அவக ெசாDவதி உ'ைம இகிற3. எபைத காதிஜி
க'டா.

''எ"ெபா யாயா வா  ேக>பிE அ"ெபா

ெம " ெபா கா'ப3 அறி, "

எE ெகாைகைய காதி மகா பாிPரணமாக கைட"பிF"பவ. ஆகேவ

டபனி வசித இதியகளி R9 வாசகைள S ைம" ப93வத
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S ைமயாக, ைவ3 ெகாCபF ெச வத ெப யசி ெதாடகினா.

அத யசி ேவக ெகா9"பத ஒ காரண ஏப>ட3. அதாவ3 டபனி
பிேள ேநா

பரவ ெதாடகிய3. இதிய R9களி %காதாரைத கவனி

விஷயதி நகரசைப அதிகாாிக இதிய சக தைலவகளி உதவிைய

நாFனாக. காதிஜி: மற சக தைலவகC டபனி வசித ஒKெவா

இதியாி R>9 ேபா $ ேசாதைன ேபா>டாக. R>9 உC #ற

S ைம"ப93வத" பிரயதன ெச தாக: காதிஜி: அவைடய

சகாகC ேமெகா'ட பிரய தனதி காரணமாக அதிகாாிகளி ேவைல

எளிதாயி0. இதிய சக ெபநைம அைடத3. பிேள த-ய ெகாைள

ேநா க பர,ேபாெதலா நிவாக அதிகாாிக ெபா0ைம இழ3 அள, மீறிய
க9 ைறகைள ைகயாCவ3 வழக. அதனா ஜனக ெப

ெதாைலகC அலகC ஆளாவாக. டபனி பிேள ேநா

ேதாறிய சமயதி காதிஜியி யசியா இதிய ச கதாேர  வ3
சகலவிதமான %காதார ைறகைள: ேமெகா'டாக. இதனா அவக

அதிகார ெகா9ைமகC ஆளாகாம த"பினாக.

ேமHறிய யசி நடத காலதி காதிஜி" பல வத தக அVபவக
ஏப>டன. உாிைமகCகாக" ேபாரா9 ேபா3 இதிய சகதின எKவள,

ஊக கா>Fனாகேளா அKவள, இ"ேபா3 கடைமகைள ஆ0 விஷயதி
கா>டவிைல எபைத க'டா. சில காதிஜியிட அவமதி"பாகேவ நட3
ெகா'டாக. சில வா " ேப$சி மாியாைத ெசDதி வி>9 காாியதி

அச>ைடயா யிதாக. இதனாெலலா காதிஜி மன$ேசா, அல3 மன

கச"# அைட3 விடவிைல. மகளி இய# இ3 தா எபைத அறி3

ெபா0ைம:ட தம3 யசிைய$ ெச 3 வதா. ெமாததி இதிய

சகதாாி R9கC %0"#றகC S ைம அைடதன.

இKவா0 இதிய சகதி ேனற3காக" பபல 3ைறகளிD பா9ப>9
வதேதா9 இதியகC தா நா>F நிைன, தா

நா>Fட பதி:

இ மா0 பா3 ெகா'டா. ெவளி நா9கC வ3ள இதியக

தா நா>9$ ெசDத ேவ'Fய கடைம உ'9 எபைத அFகF

வ#0தினா. இைத காாியதி கா>9வத விைரவி சத"ப ேநத3.
1897- ஆ'FD 1899- ஆ'FD இதியாவி சில பதிகளி க9 பGச

ேநத3. அத" பதிகளி வசித இதிய மக ெகாFய கடகைள

அVபவிதாக. அவகC உதவி ெச : ெபா>9 காதிஜி

ெதனா"பிாிகாவி நிதி வ[ ஆரபிதா. ெதனா"பிாிகா இதியக
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தாராளமாக நிதி" பண உதவி ெச தாக. வதக சகதாைர தவிர ஒ"பத

ெதாழிலாளிகC தகளா இயற சி0 ெதாைககைள ெகா93 உதவினாக.

ெதனா" பிாிகா ெவைள-காரகC காதிஜி வி9த ேவ'9ேகாC

R' ேபாகவிைல. ெவைளகாரக பல இ திய" பGசநிவாரண3"

பண ெகா93 உதவினாக. காதிஜி H0கிறா :- இKவா0, ெதனா"பிாிகா
இதியகC நா ெச த ஊழிய ஒKெவா பFயிD சதியதி #திய #திய
அசகைள என" #ல"ப9தி வத3. சதிய எப3 ஒ ெபாிய வி>ச.

அத நீ ஊறி வளக வளக அதிக" பழகைள தகிற3. சதிய ெமE

%ரகதி எKவள, ஆழமாக ேதா'9கிேறாேமா அKவள, அதி #ைத3
கிட ரதின கைள க'9 பிF"ேபா ெதா'9 #ாிவத" #திய #திய
3ைறகேள அத இரதினகளா. ”
***

இைற காதிஜி ெதனா"பிாிகாவி ஐ3 வஷ இதா. 1901- ஆ'F

தா நா>9 திப எ'ணினா. ெதனா"பிாிகாவி ேமD தகினா

பண சபாதி"பேத கிய ேவைலயா " ேபா

வி9 ெம0 இதியா,$

ெசறா அதிக பய த ெதா'9 ெச யலா எ0 நிைனதா,

ெதனா"பிாிகாவி இதியகளி நலகைள கவனி3 ெகாவத

மE%லா நாஸா த-ய ந'பக இதாக. காதி மகாமா,ட ேச3

ெதா'9 #ாிததி அவகC நல பயிசி ஏப>Fத3.

ந'பகளிட காதிஜி த உேதசைத ெதாிவித ேபா3 அவக இேலசி

அத இணகவிைல. கைடசியாக ஒ நிபதைனயி ேபாி விைட ெகா9க

ஒ"#ெகா'டாக. அத நிபதைன ெதனா"பிாிகா இதியக ம0பF:

காதிஜியி உதவி தகC ேதைவ எ0 கதி அைழதா காதிஜி எத
தைட: Hறாம உடேன திபி வ3விட ேவ'9 எப3 தா.

நிபதைனைய காதிஜி அKவளவாக விபவிைல ெயறாD ந'பகளி
அ# க>9"ப>9 அைத ஒ"# ெகா'டா. பிற, காதிஜி இதியா

ேபாவைத னி>9" பிாி,பசார வி3கC H>டகC ஆரபமாயின. ேந>

டா இதியக அ# எE அத ெவளதி மகாமாைவ Aக

அFதாக. பல பாி%" ெபாக அளிக"ப>டன. தக$ சாமாக-ெவளி$
சாமாகேளா9 விைல :யத ைவர ஆபரணகC பாிசாக அளிக"ப>டன.
இத" பாி%களி ஐபதிர'9 ப, ெப0மானள க'டஹார ஒ0
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இத3. இ3 காதிஜியி மைனவியாரான கOSாி பா  எ0

ெகா9க"ப>ட3.

ேமபF ெவமதிக ஏராளமாக கிைடத ஒ நா இர, காதிஜி Sக

பிFகவிைல. பாி%கைள தா ெசாத3 ைவ3 ெகாவ3 உசிதமா எ0

சிதைன ெச தா. அைவ ெபபாD சக3 அவ ெச த ெதா'ைட

உேதசி3 அளிக"ப>டைவ. அவைற அகீகாிதா சக ெதா'9 H-

ெபற3 ேபால தாேன ஆ? அ3 ைறயாமா? ஆயிரகணகான &பா
ெப0மானள பாி%கைள ேவ'டாெம0 #ற கணி"ப3 %லபமான

காாியமிைல. ேவ'டா எ0 ம0"ப3 காதிஜி வி"பமா யிதாD

அத மைனவி: ழைதகC சமதிக ேவ'9ேம? அவக ஒ ேவைள
ஆ>ேசபிதா என ெச வ3?
காதிஜியி R>F அ3வைர விைல:யத நைக எ3, கிைடயா3. தக$

சாமா--ெவளி$ சாமா கிைடயேவ கிைடயா3. நைக" ைபதியைத ஒழிக
ேவ'9 எ0 காதிஜி ஜனகC அFகF உப ேதசி3 வதா. த

9பதி அைத க9ைமயாக அEFதா. அ"பF யிக, இ"ேபா3 பாிசாக
கிைடத தக கFகாரக, தக$ சகி-க, ைவர ேமாதிரக ஆகியவைற
என ெச வ3?
இரெவலா ேயாசைன ெச

3 பாி%கைள$ ெசாத3 ைவ3ெகாள

Hடா3 எற F, காதிஜி வதா. அவைற ெதனா"பிாிகா இதிய

சக3ேக உாிைம யாவெத0, அத தம ெசாைத" பாிபா-"பத

பா\ ரOட ஜி த-யவகைள தமகதகளாக நியமி"ப ெத0

தீமானிதா. அத"பFேய கFத எ=தி Fதா. இத" பிறதா
காதிஜியினா Sக Fத3.

ெபா=3 விFத3 ழைதகளிட தைடய தீமானைத ெதாிவிதா.

தைதயி உயத இல>சியகளி பயிசி ெப0 ஊறி" ேபாயித ழைதக
காதிஜியி Fைவ உசாகமாக ஆேமாதிதன.

''அ"பFயானா உக அமாவிட இைத"பறி" ேபசி அவைள இத
ஏபா>9 இணக$ ெச :க, பாகலா!'' எறா காதிஜி.
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அவ எதிபாத3 ேபாலேவ கOSாிபாைய இணக$ ெச வ3 அKவள,
எளிதான காாியமாக இைல. Lமதி கOSாிபா

Hறியதாவ3 :- " உகC இ"

ெபாக ேதைவயிைல. உக ழைதகC ேதைவயிைல. நீக

ெசாகிறைத ேக>9 ெகா'9 அவக உக இட"பF Hதா9வாக.

ழைதகC என ெதாி:? ஆனா பாி%கைள தி"பி ெகா9க நா
சமதிக மா>ேட, எைன நைக அணி3ெகாள Hடா3 எ0

ெசாகிறீக; அதபFேய நா நடகிேற. ஆனா நாைள ந பிைளக
மண நா>9" ெப'களி விஷய என? அவகைள: நீக க>டாய"
ப9த F:மா? அவகC ஆபரணக ேவ'F யி. ஆைகயா தி"பி
ெகா9கேவ Hடா3.''
இKவா0 Lமதி கOSாிபா
ெபக ெதாடகினா.

ெசா- த வாத3" பகபலமாக க'ணீ

எனிE காதிஜி சிறி3 அைச3 ெகா9கவிைல. கபாைறைய ெயாத
ச-யாத மன உ0தி:ட னிதா.

''ழைதகC நாைள க-யாண ெச 3 ைவக" ேபாகிேறாமா?

அவகC வய3 வதபி க-யாண ெச 3 ெகாளலா. அ"ேபா3 அவகேள

தக காாியைத கவனி3 ெகாவாக. நாமாக க-யாண ப'ணி

ைவதா நைக" ைபதிய ெகா'ட ெப'கைள ஒ நாC க-யாண

ெச 3ைவக" ேபாவ திைல. அ"பF உ மமகமாகC ஆபரண ெச 3

ேபா9வ3 அவசிய எ0 ஏப>டா நா ஒவ இைலயா? எைன

ேக>டா ேவ'Fயைத வாகி ெகா9கிேற ! ''

'' உகைள யா ேக>ப3? இKவள, நாைள" பிற உக சமாசார
என ெதாியாதா? எEைடய நைககைள ெயலா நீக தாேன பி9கி
ெகா'_க? அ"பF"ப>ட நீகளா மமகமா ஆபரண ெச 3 விட"
ேபாகிறீக? ஒநாC இைல. இ"ேபாேத எ ழைதகைள$ சநியாசியாக"

பாகிறீகேள ! Hடா3, Hடா3. நைககைள தி"பி ெகா9க Fயா3. ேமD
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எEைடய க'டஹாரைத ேக>பத நீக யா? உ கC என
உாிைம?''

இைத ேக>ட காதிஜி ச0 ேகாப அைட3 ”க'டஹார இதிய சக3
நா ெச த ஊழிய 3காக ெகா9க"ப>டதா? உEைடய
ஊழிய3காகவா?'' எ0 ேக>டா.
''உகCைடய ஊழிய3காகதா. ஆனா நீக ெச த ஊழிய நா ெச த3
ேபா அலவா? உ'ைமயி, நா ஒ0 ெச யவிைலயா? இர, பகD
உகCகாக உைழேதேன, அெதலா ஊ ழிய அலவா? வழிேயா9
ேபாகிறவகைள ெயலா R>9 அைழ3வ3 எைன வைததீகேள? அ3
என ஆகிற3? உகCைடய வி தாளிகCெகலா நா அFைமைய" ேபா
உைழக விைலயா? அதகாக ெவலா இத க'டஹார என தகாதா? ”

Lமதி கOSாி பாயி ேகவிகளி ெபாி3 உ'ைம யித3. ஆைகயா அைவ

Hாிய அ#கைள"ேபா காதிஜியி உளதி ைததன. எனிE, காதிஜி த
உ0தியி- 3 பிறழவிைல. ேமD Lமதி கOSாி பா:ட ெதாட3

வாதாF" பாி%கைள தி"பி ெகா9"பத$ சமதிபF ெச தா.

இத$ சபவைத" பறி விவரமாக$ ெசா- வி>9 காதி மகாமா Fவாக
எ=தி யி"பதாவ3 :-

''இKவா0 ெச ததி ெபா>9 நா எ"ேபா3ேம வதியதிைல. நாளைடவி

எ மைனவி: அ"பF$ ெச தேத அறி,ைடைம எபைத உண3 ெகா'டா.

இதனா எKவளேவா ேசாதைனகC ளாகாம நாக பா3காக" ப>ேடா.
ெபா3 ஊழியதி ஈ9ப>ேடா விைல உயத ெவமதிகைள ஏ0ெகாள
Hடாெதப3 எ உ0தியான அபி"பிராய.''
--------

